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Mensagem do Presidente

Estou certo de que a SOJA DE PORTUGAL 
vai continuar a ser uma “casa” para toda 
a sua equipa e que a sua atividade junto 
dos nossos clientes e parceiros, continue 
a trilhar caminho, rumo a um mundo 
melhor, nesta jornada que já leva 79 anos.
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O ano de 2021, começou envolto numa aura de incerteza e preocupação face à evolução 
da crise pandémica, iniciada em 2020. Rapidamente, foi percetível que a magnitude dos 
desafios vividos no ano transato iria subir de tom, tanto pelo prolongar da situação no 
tempo, como pela escalada dos números recorde registados face à disseminação do vírus.

O eco de uma situação tão extrema no prisma da saúde pública continuou a impactar, 
fortemente, os domínios económico e social, o que abalou, naturalmente, a indústria 
agroalimentar. Neste contexto, a SOJA DE PORTUGAL teve de se adaptar para que o 
desenvolvimento do seu negócio continuasse a acrescentar valor aos seus clientes e 
mercados. 

As forças motrizes que orientaram todo este processo são, precisamente, os quatro 
pilares intrínsecos do nosso ADN: Sustentabilidade, Inovação, Gestão de Risco e Eficiência 
Operacional. Com o desígnio de fazer jus a estes valores, o presente relatório reflete ações 
efetivas nos mais diversos domínios, desde o económico, ambiental e social, onde neste 
último, a solidariedade, o mecenato e o apoio à educação, foram atividades de especial 
relevância para nós.

Na SOJA DE PORTUGAL existe a consciência de que, não obstante a dimensão dos desafios 
que nos surgem, o nível de excelência e a qualidade dos nossos produtos e serviços são 
inquestionáveis. Apenas desta forma poderemos reunir a força necessária para continuar 
a honrar os nossos compromissos em defesa dos interesses transversais a todos os nossos 
clientes e restantes Stakeholders.

Para cumprimento destes objetivos, o nosso foco recaiu mais do que nunca sobre um 
comportamento vigilante, face às mudanças constantes e imprevisibilidades que 
a situação pandémica suscitou. Ter uma visão de 360º foi de extrema importância, na 
medida em que nem só de desafios internos foram as dificuldades ao longo destes 12 
meses. A realidade é que uma situação tão atípica como a que vivemos, afetou todo o 
ecossistema, o que levou a um processo tão exigente de readaptação constante, cujo 
sucesso se deveu ao espírito de cooperação de todos.

No início de 2022, somos confrontados com uma guerra na Europa, com a invasão da 
Federação Russa à Ucrânia, enquanto o mundo ainda está a recuperar de uma pandemia, 
o que nos traz acrescidas responsabilidades, dado que o futuro permanece envolto num 
manto de incertezas. Porém, para cada incerteza, existe a realidade incontornável de que 
a esperança, a resistência e a vontade do querer, nos poderão levar mais longe. 

Estou certo de que a SOJA DE PORTUGAL vai continuar a ser uma “casa” para toda a 
sua equipa e que a sua atividade junto dos nossos clientes e parceiros, continue a trilhar 
caminho, rumo a um mundo melhor, nesta jornada que já leva 79 anos.

António Isidoro
CEO e Presidente do Conselho de Administração da SOJA DE PORTUGAL
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SOJA DE PORTUGAL EM 2021

Orgulho no Passado, solidez no Presente, olhos postos no Futuro!

+3000
clientes ativos

195 M €
volume de negócios total

9
sites industriais

20%
taxa de exportação

Promover o consumo responsável

5,02 kg/ton produzidas
consumo específico de embalagens

- 17% do que em 2020

Certificação Global 
G.A.P Livestock Poultry
Pioneira em Portugal na obtenção da 
certificação

11,4 M €
investimento em I&D nos últimos 5 anos

Criar e distribuir valor económico

202 M €
valor económico direto gerado

+ 15% do que em 2020
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458 mil €
investimento em gestão ambiental

+ 26% do que em 2020

2.967
emissões indiretas de CO2e

- 32% do que em 2020

3.262 ton
emissões diretas de CO2e

- 37% do que em 2020

1,1 GJ/ton produzidas
consumo específico de energia

- 8% do que em 2020

Reduzir o impacte ambiental

Valorizar o Capital Humano

29%
mulheres

33%
mulheres em cargos dirigentes

+ 7.000
horas de formação
- 28% do que em 2020

264 mil €
de apoios concedidos

+ 20% do que em 2020

Apoiar a Comunidade
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1. SOJA DE PORTUGAL 

Breve História

A SOJA DE PORTUGAL foi fundada em 1943 
por um grupo de industriais portugueses, 
tendo como principal objetivo a preparação 
de produtos derivados de soja. 21 anos após 
a sua fundação deu-se início aos ensaios de 
novos fabricos de alimentos compostos para 
animais e a criação da marca SOJAGADO 
para a sua comercialização. 

Nos anos seguintes a SOJA DE PORTUGAL foi 
sucessivamente ampliada e transformada, 
aumentando a sua capacidade de produção 
e acabando por entrar na bolsa de Lisboa e 
do Porto.

1943

1989
Entra no negócio da carne de aves 
com a aquisição de 50% do capital da 
AVICASAL e, 11 anos depois, adquire 
100% do seu capital.

2000

A SORGAL avança com a criação de 
duas novas marcas, Sirdog e Sircat, para a 
importação e comercialização de pet food 
e, no ano seguinte, inicia as exportações 
para o Norte de África e reforça as 
vendas no mercado espanhol na área de 
alimentos compostos para aquacultura.
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2006

Foi adquirida a empresa SAVINOR, 
com duas áreas de negócio sinergéticas: 
a produção e o abate de carne de aves 
e a recolha, tratamento e valorização de 
coprodutos.
Simultaneamente, foi adquirida a SPA - 
Sociedade de Produtos Avícolas, S.A.

2013
A SOJA DE PORTUGAL celebra 70 anos.

Reestruturação da unidade fabril da 
Lamarosa, que passou a produzir Pet Food.

Publicação do primeiro Relatório de 
Sustentabilidade 2012.

Certificação de Qualidade IFS Food na 
área de Pet Food da SORGAL, unidade 
da Lamarosa.

Construção de uma 2ª linha de 
Produção de Alimentos Compostos 
para Aquacultura na SORGAL em Ovar.

2015
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2016
AVICASAL distinguida com o prémio 
“Sabor do Ano 2016”, na categoria de 
Frango.

Construção de raiz e início da operação 
na nova ETAR da SAVINOR.

2017

SORGAL ganha menção honrosa nos 
prémios “NOS” Inovação.

Certificação NP 4457: 2007 – Gestão da 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
8 IDI) na SAVINOR e AVICASAL, e NP EN 
ISSO 22000:2005 na SAVINOR.
SAVINOR distinguida com o prémio 
“Escolha do Consumidor 2017”, na 
categoria Frango.

SOJA DE PORTUGAL distinguida com o 
Troféu de Desenvolvimento Sustentável 
2017, atribuído pela CCILF- Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Francesa. 

2018
SOJA DE PORTUGAL celebra 75 anos. 

SORGAL distinguida com o “Prémio 
Nacional de Agricultura 2017” na 
categoria Grandes Empresas.

SAVINOR distinguida com o prémio 
“Sabor do Ano 2018”, na categoria 
Frango.

AVICASAL distinguida com o prémio 
“Escolha do Consumidor 2018”, na 
categoria Frango.

Certificação de Qualidade IFS Food 
na área de carne de aves da AVICASAL 
e SAVINOR. 

Rebranding da marca de alimentos 
compostos para Pet Food.
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2019

Certificação GMP+ na AVICASAL e 
SAVINOR. 

AVICASAL distinguida com o prémio 
“Sabor do Ano 2019”, na categoria de 
Frango.

Avicasal distinguida com o prémio 
“Escolha do Consumidor 2019”.

Arranque do projeto TSP - Transportes 
Soja de Portugal, com o objetivo de 
concentrar toda a logística de transportes 
do grupo.

2020
SAVINOR distinguida com o prémio 
“Sabor do Ano 2020”.

Avicasal distinguida com o prémio 
“Escolha do Consumidor 2020”.

Implementação de parque fotovoltaico 
na unidade industrial de Ovar, com 
capacidade máxima de 1 000 Kwh.

Construção de uma nova sala de 
desmancha na AVICASAL com 2.000 
m2 e uma capacidade de desmancha de 
6.500 aves/hora.

2021

Aumento da capacidade de abate para 
10 000 aves por hora na AVICASAL.

Renovação da zona de expedição da 
SORGAL, Ovar e de toda a orgânica de 
entradas de matérias-primas e saídas de 
produto acabado.

SAVINOR distinguida com o prémio 
“Escolha do Consumidor 2021”.

AVICASAL distinguida com o prémio 
“Sabor do Ano 2021”.
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1.1 Quem somos?

A SOJA DE PORTUGAL, grupo empresarial de 
referência no setor da indústria agroalimentar, 
opera nas áreas de nutrição animal, carne de aves, 
recolha, tratamento e valorização de coprodutos 
de origem animal. 

Nascida em 1943, hoje engloba algumas das 
mais relevantes empresas do setor agroindustrial 
português, tais como a SORGAL, a AVICASAL e a 
SAVINOR, e conta com nove sites industriais de Norte 
a Sul de Portugal. A par da atividade económica e 
empresarial fortemente inovadora e dinâmica, a 
SOJA DE PORTUGAL tem ainda presente na sua 
atuação a Responsabilidade Social, Ambiental e 
Económica, junto das comunidades onde se insere.

A missão da SOJA DE PORTUGAL passa por 
desenvolver negócios em áreas geradoras de 
sinergias, concebendo e disponibilizando ao 
mercado soluções competitivas, inovadoras e 
sustentáveis, mantendo elevados níveis de serviço e 
qualidade, equilibrando com os interesses legítimos 
dos diferentes stakeholders. 

Como forma de aumentar a qualidade em todo 
o seu ciclo de produção, o Grupo tem obtido 
Certificações que estão alinhadas com a Política de 
Qualidade interna e com os requisitos e exigências 
dos mercados. Estas Certificações – IFS Food, Global 
Gap, GMP+, I&D NP4457 – garantem a conformidade 
das normas, padrões de qualidade e segurança dos 
produtos, e o cumprimento de rigorosos processos 
e modelos de produção.

Enquanto agregador de empresas de diferentes áreas, o Grupo tem-se pautado por melhorar a 
cada dia que passa, através da dedicação e profissionalismo comuns a todos os 604 colaboradores. 
Deste modo, é possível manter na sua oferta, a garantia de alimentos de excelente qualidade que 
permita potenciar uma rentabilidade sustentável nos diferentes segmentos de mercado e sectores 
de atividade, através de uma proposta de valor focada na Inovação de processos, segurança, 
matérias-primas e soluções nutricionais sustentáveis à medida de cada cliente. Só assim é legítimo 
atingir uma liderança no mercado nacional e conquistar quota no mercado externo.

“

António Isidoro, CEO do Grupo SOJA DE PORTUGAL ”
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Recolha, tratamento e valorização de coprodutos de origem animal
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Grupo
3 Áreas 

funcionais

Nutrição 
animal

5 Áreas 
negócio

Alimentos compostos  para 
avicultura e pecuária

Alimentos compostos 

para aquacultura

Alimentos secos 
para cães e gatos

6 Marcas 3 Empresas

SORGAL, S.A.

Carne de 
Aves

Produção, abate, 
desmancha e 

comercialização de 
carne de aves

U.T.S.

Recolha, Tratamento 
e Valorização de 
coprodutos de 
origem animal

AVICASAL, S.A.

SAVINOR, S.A.

3
continentes

44
países

1.2 A SOJA DE PORTUGAL exporta para o Mundo
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AVICASAL
Plataforma Pinhel

AVICASAL
S. Pedro do Sul

SOCIEDADE AVÍCOLA 
DO FREIXO

São Pedro do Sul

GRANJA AVÍCOLA 
DE S. TIAGO

São Pedro do Sul

SAVINOR
Trofa

SPA
Trofa

SORGAL - SEDE
Ovar

SORGAL
Torres Novas

SORGAL
Oliveira de Frades

1.3 Onde estamos?
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1.4 Como nos distinguimos?

Prémios
Distinções

A visão de longo prazo da SOJA DE PORTUGAL 
orientou, desde sempre, para um desenvolvimento e 
crescimento responsável dos negócios, enquadrados 
numa perspetiva geradora de valor acrescentado 
capaz de dar resposta aos constantes desafios, 
nacionais e internacionais, e às profundas mudanças 
com que o setor agroalimentar se depara. Esta 
abordagem tem assegurado diversos prémios e 
distinções, que refletem a melhoria contínua que 
a SOJA DE PORTUGAL procura ao conduzir a sua 
atividade.

2016
Prémio Inovação 

NOS

2018
Prémio Nacional 
de Agricultura

Prémios Escolha do 
Consumidor (x7)

Prémios Sabor do 
Ano (x6)

2017
Prémio de 

Desenvolvimento 
Sustentável Luso Francês
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2.1 Como gerimos a sustentabilidade?

A sustentabilidade faz parte do ADN da SOJA DE PORTUGAL e é encarada pelo Grupo como um conjunto 
de ações com impacto ambiental capaz de criar valor para as gerações futuras. Anualmente, o Grupo apoia 
inúmeras causas sociais e entidades locais onde se encontra inserido, por via da atribuição de donativos 
e do envolvimento dos seus colaboradores em iniciativas nos mais diversos domínios: social, cultural, 
educação, ambiente e desporto, contribuindo sempre que possível para a melhoria da qualidade de vida 
destas. Para além de estar associada a algumas associações sem fins lucrativos dedicadas à promoção da 
responsabilidade social corporativa, apoia associações de proteção de animais, associações desportivas 
locais, prémios de mérito escolar e bolsas de estudo, Corporações de Bombeiros, entre outros. 

Como tal, o Grupo tem percorrido um caminho de amadurecimento nesta área, sendo que desde 2012 
reporta anualmente as suas atividades desenvolvidas em matéria de sustentabilidade, com impactos 
ambientais, sociais e financeiros positivos, interna e externamente, no Relatório de Sustentabilidade.
O modelo de governo da SOJA DE PORTUGAL organiza-se em quatro órgãos: Assembleia Geral, Conselho 
de Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas.

Assembleia Geral (AG)

Conselho de Administração Conselho Fiscal

Comissão de 
Inovação e Melhoria

Comissão de 
Sustentabilidade

António Isidoro
Presidente do 
Conselho de 

Administração

Manuel Silva
Administrador

Vitor Pinho
Administrador

Conselho de Administração
Responsabilidades:

Supervisionar, controlar e acompanhar as questões estratégicas - objetivos, indicadores e 
metas corporativas.

Assegurar que são efetuados reportes mensais aos acionistas.

A SOJA DE PORTUGAL trabalha há 79 anos em prol de um crescimento sustentável, demonstrando as suas 
preocupações sociais e ambientais e atribuindo especial importância à saúde e nutrição, à qualidade e à 
inovação. Assente nestes princípios de atuação, em 2012 definiu a estratégia de sustentabilidade, que tem 
vindo a orientar a sua atuação e que estabelece os principais compromissos do Grupo na promoção do 
desenvolvimento sustentável.

Revisor Oficial
de Contas
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Comissão de Inovação e Melhoria Comissão de Sustentabilidade

Reúne bimestralmente Reúne trimestralmente

António Isidoro
Presidente do 
Conselho de 

Administração

Paula Azevedo
Diretora 

Contabilidade 
e Operações 
Financeiras

Tiago Aires
Diretor Técnico

Aquacultura

Gabriel Gil
Diretor Industrial

Diana Silva
Diretora de 
Qualidade, 

Auditoria e Melhoria

António Isidoro
Presidente do 
Conselho de 

Administração

Lurdes Nogueira
Gestora de 

Qualidade e 
Segurança 
Alimentar

Gabriel Gil
Diretor Industrial

Lídia Moreira
Diretora de 
Marketing, 

Comunicação e 
Sustentabilidade

José Vieira
Diretor Técnico 

Alimentos 
Compostos

Comissão de Inovação e Melhoria

Responsabilidades:

Definir a estratégia de inovação.

Garantir que a estratégia de inovação está a 
ser implementada.

Assegurar a promoção de uma cultura 
dinâmica, inovadora e de melhoria na 
organização, fortalecendo a interação entre 
todos os colaboradores e empresas do Grupo.

Comissão de Sustentabilidade

Responsabilidades:

Definir a estratégia de sustentabilidade.

Garantir a implementação da estratégia de 
sustentabilidade.

Assegurar, através da monitorização regular, 
que os indicadores definidos estão a ser 
cumpridos.

Conselho Fiscal

Responsabilidades:

Fiscalizar a Administração da empresa relativamente ao cumprimento da lei, bem como aos estatutos 
e regulamentos que lhe são aplicáveis. 

Verificar e elaborar um parecer sobre os documentos de prestação de contas a nível individual e 
consolidado.
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2.2 Como envolvemos os nossos stakeholders?

A identificação e envolvimento das partes interessadas (stakeholders) é percecionada pela SOJA DE 
PORTUGAL como uma vantagem com benefícios a diversos níveis, nomeadamente, na identificação dos 
temas mais relevantes, na antecipação e mitigação de riscos e identificação de novas oportunidades, na 
construção de relações transparentes e confiança e na criação de valor a longo prazo.

Com base nos critérios de responsabilidade, influência e dependência, a SOJA DE PORTUGAL procedeu à 
identificação dos stakeholders mais relevantes, resultando na lista apresentada abaixo:

Os stakeholders mais relevantes para a SOJA DE PORTUGAL, são envolvidos de modo mais ativo, procurando, 
continuamente e através de um leque variado de atividades, compreender as suas necessidades e 
expectativas em matéria de sustentabilidade e outros aspetos relacionados com o negócio.

Acionistas e Investidores

Governo e 
Autarquias

Clientes /Consumidores

Colaboradores

Media

Comunidade Científica

Comunidade Local

Instituições Financeiras

Fornecedores

Sociedade 
civil

Entidades
setoriais

As reuniões regulares da Comissão de Inovação e Melhoria têm como objetivo incluir a deliberação 
final sobre a implementação de ideias/projetos, a alocação de project managers a projetos de IDI, 
o acompanhamento do estado de implementação das ações previstas e a discussão de ações e 
projetos a desenvolver.
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Assembleia Geral de Acionistas

Reportar

Reuniões do Conselho de Administração

Informação de gestão

Relatório e Contas

Relatório de Sustentabilidade

Website

Brochuras informativas

Imprensa

Informar e Comunicar

Newsletter AQUASOJA

Newsletter SORGAL PET FOOD

Newsletter AVICASAL/ SAVINOR

Newsletter SOJA DE PORTUGAL

Newsletter Agenda SOJAGADO

Intranet

SMS promocionais

Linha direta de apoio ao Cliente para 
atendimento de reclamações e sugestões

Redes sociais

Painéis informativos

Manual de acolhimento

Protocolos com empresas externas

Inovar

Publicação de artigos científicos

Grupos de trabalho

Ações de educação e sensibilização ambiental

Promover e divulgar

Apoio a iniciativas/ projetos

Iniciativas de envolvimento com a 
comunidade local

Parcerias com centros de Investigação e 
Universidades

Cofinanciamento de bolsas de Mestrado e 
Doutoramento

Participação em Feiras e Conferências



R
el

at
ór

io
 d

e 
Su

st
en

ta
b

ili
d

ad
e 

20
21

 | 
SO

JA
 D

E
 P

O
R

TU
G

A
L

Projetos implementados junto das escolas 
sobre questões ambientais

Envolver

Ações de divulgação e participação em 
eventos da especialidade

Reunião de Quadros

Política de portas abertas

Reuniões e contactos periódicos

Avaliação da satisfação de Clientes

Colaborar

Política de resposta a reclamações

Avaliação de Fornecedores

Gestão da relação com os clientes

A gestão da relação com os clientes é essencial para a compreensão das suas necessidades e expectativas, 
pelo que, anualmente, aplicamos um questionário de satisfação, através do qual acompanhamos a evolução 
da perceção dos clientes das várias empresas da SOJA DE PORTUGAL.

Grau de Satisfação Geral

Qualidade

ALIMENTOS
COMPOSTOS

CARNE DE 
AVES AQUASOJA PET 

FOOD UTS GRANJAS

Nível de Serviço

Gama de Produtos

Acionistas e investidores Clientes e consumidores Colaboradores Comunicação científica

Comunidade local Entidades setoriais Fornecedores Governo e Autarquias

Instituições financeiras Media Sociedade civil

74%

79%

83%

82%

80%

92%

87%

84%

86%

76%

77%

77%

73%

84%

86%

100%

Em 2021, a SOJA DE PORTUGAL obteve os seguintes resultados:
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Gestão da relação com os 
fornecedores

Assegurar o controlo de qualidade do 
produto em toda a cadeia de valor é de 
extrema importância para a SOJA DE 
PORTUGAL. A política de qualidade do 
Grupo implica a avaliação anual dos 
fornecedores e a sua qualificação quanto 
ao seu desempenho e ao cumprimento 
das exigências do nosso Caderno de 
Encargos em vigor, nas quais estão 
incluídos critérios de sustentabilidade. 
No que se refere ao cumprimento das 
normas das nossas certificações, este é 
avaliado anualmente. Esta avaliação é 
partilhada com o fornecedor sempre que 
se julgue conveniente.

No que diz respeito à rastreabilidade 
dos produtos, esta é assegurada desde 
a chegada das matérias-primas até 
à expedição do produto final. Este 
sistema permite seguir as coordenadas 
de qualquer alimento por todas as 
etapas que atravessa, como produção, 
processamento e distribuição, até 
chegar ao cliente final, atuando como 
uma ferramenta de comunicação para 
garantir a conexão de toda a informação 
sobre o produto ao longo de toda a 
cadeia de fornecimento. São também 
efetuados, com regularidade, simulacros 
de rastreabilidade e recolha, que incluem 
comunicação com clientes, entidades 
oficiais e entidades certificadoras com o 
objetivo de testar e validar a metodologia 
de atuação perante a necessidade de 
retirada de produtos e lotes expedidos 
identificados como potencialmente não 
seguros, de forma a tornar o processo 
célere e eficaz.

A título de exemplo, nas matérias primas 
consumidas na área de alimentos para 
peixes, no que se refere a farinhas de 
peixes, óleos de peixes, farinha de camarão, 
entre outras, são exigidas declarações 
de conformidade com diversos critérios. 
Deste modo, a SOJA  DE PORTUGAL 
contribui para a sustentabilidade e 
proteção das espécies.  
 
Foi, ainda, desenvolvido um Código 
de Conduta de Fornecedores, que é 
inserido no Caderno de Encargos e que 
obrigatoriamente tem de ser aceite por 
cada fornecedor.
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Segurança 
alimentar

Qualidade do 
produto

Desempenho 
económico / 

Criação de valor

Saúde e 
Segurança no 

trabalho

Ética e Respeito 
pelos Direitos 

Humanos

2.3 Quais são os nossos temas materiais?

Na SOJA DE PORTUGAL, o processo de análise de materialidade é entendido como um processo com 
potencial relevância para o negócio, estratégia e tomada de decisão, indo para além das implicações que 
tem no desenvolvimento do relatório.

Em 2019, a SOJA DE PORTUGAL realizou a sua última análise de materialidade, através da auscultação dos 
seus stakeholders mais relevantes  e da reflexão interna dos membros da Comissão de Sustentabilidade 
sobre as prioridades de atuação no que diz respeito à abordagem à sustentabilidade. Deste processo 
resultou a identificação de cinco temas materiais, identificados abaixo:

1

  Para mais informação sobre o processo de auscultação de stakeholders ver o Relatório de Sustentabilidade de 2019, disponível aqui: 
https://www.sojadeportugal.pt/media//1/DOCUMENTOS/2261/4228980706854i.pdf.

1

Simulacro

Rastreabilidade

Recolha

Clientes

Entidades 
certificadores

Entidades 
oficiais

Testar

Validar a 
metodologia

Produtos 
seguros

     
    C

OMUNICAÇÃO

A postura adotada pelo Grupo é a de 
acompanhar os seus fornecedores e apoiá-
los em processos de melhoria. Nesse 
sentido, continuamos a pressionar os 
nossos fornecedores para que cumpram 
com as exigências de qualidade e que 
considerem aspetos de sustentabilidade no 
desenvolvimento dos seus produtos e na 
prestação dos seus serviços.



P
ág

in
a 

 2
3

Os temas materiais contribuem para a definição da estratégia de sustentabilidade e dos conteúdos 
apresentados no relatório, pelo que, ao longo do mesmo vão sendo abordados os temas identificados como 
mais relevantes, a abordagem da SOJA DE PORTUGAL aos mesmos e as principais iniciativas implementadas 
no sentido de contribuir para reduzir os impactos negativos na sociedade e no ambiente e potenciar os 
impactos positivos ao longo de toda a cadeia de valor.

O caminho para o equilíbrio sustentável só pode ser um: conciliar o crescimento 
económico com o apoio às comunidades mais desfavorecidas e mitigar os riscos para 
o meio ambiente.

“
António Isidoro, CEO do Grupo SOJA DE PORTUGAL ”
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TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO8

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4

PRODUÇÃO E 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS12VIDA

SAUDÁVEL3

VIDA
SAUDÁVEL3

Temas materiais ODS
Impactos na cadeia de valor

Montante Operações Jusante
2

Qualidade do 
produto

Segurança 
alimentar

Desempenho 
económico/ 
Criação de 

valor

Saúde e 
Segurança no 

trabalho

Ética e 
Respeito 

pelos Direitos 
Humanos

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS9

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS9

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO8 PAZ, JUSTIÇA E 

INSTITUIÇÕES 
EFICAZES16

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO8

   Identificação dos ODS para os quais a SOJA se propõe a contribuir através da gestão dos temas materiais identificados.
   O relatório de Sustentabilidade de 2012 da SOJA está disponível aqui: https://www.sojadeportugal.pt/pt/sobre/relatorio-de-sustenta-
bilidade_175/

2

3

2.4 Qual a nossa abordagem à sustentabilidade?

A gestão dos seus impactos no ambiente e na sociedade por partes das empresas tem ganho cada vez 
mais relevância, sendo estas convocadas, no âmbito dos requisitos regulamentares e da opinião pública, 
a participar ativamente na promoção do desenvolvimento sustentável. A SOJA DE PORTUGAL, não fica 
indiferente àquele que é o contexto em que atua, tendo iniciado a sua jornada na sustentabilidade há alguns 
anos, com a publicação do seu primeiro Relatório de Sustentabilidade 2012 . Neste sentido, e reconhecendo 
a relevância de abordar este tema numa perspetiva de criação de valor a longo prazo, a SOJA DE PORTUGAL 
lançou a sua estratégia de Sustentabilidade para o triénio 2021-2023.

3
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PAZ, JUSTIÇA E 
INSTITUIÇÕES 
EFICAZES16

REDUZIR AS 
DESIGUALDADES10

IGUALDADE DE
GÉNERO5

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4

Prioridades 
Estratégicas Abordagem

Temas 
materiais ODS Metas

Criar e 
distribuir valor 

Económico

Crescimento Económico 
Sustentado
Inovação e Desenvolvimento 
Sustentável

Meta 8.2 Atingir níveis mais 
elevados de produtividade 
das economias através da 
diversificação, modernização 
tecnológica e inovação, 
inclusive através da focalização 
em setores de alto valor 
agregado e dos setores de mão-
de-obra intensiva.

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO8

Reduzir o 
impacte 

Ambiental

Gestão Eficiente dos 
Recursos

Meta 12.2 Até 2030, alcançar 
a gestão sustentável e o uso 
eficiente dos recursos naturais.
Meta 13.2 Integrar medidas 
relacionadas com alterações 
climáticas nas políticas, 
estratégias e planeamentos 
nacionais.

-

PRODUÇÃO E 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS12

COMBATER AS
ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

13

Valorizar 
o Capital 
Humano

Caracterização e 
Desenvolvimento do 
Capital Humano
Promoção da Saúde e 
Segurança no Trabalho

Meta 4.3 Até 2030, assegurar 
a igualdade de acesso para 
todos os homens e mulheres à 
educação técnica, profissional 
e superior de qualidade, a 
preços acessíveis, incluindo à 
universidade.
Meta 5.5 Garantir a participação 
plena e efetiva das mulheres e 
a igualdade de oportunidades 
para a liderança em todos os 
níveis de tomada de decisão 
na vida política, económica e 
pública.
Meta 8.8 Proteger os direitos 
do trabalho e promover 
ambientes de trabalho seguros 
e protegidos para todos os 
trabalhadores, incluindo os 
trabalhadores migrantes, 
em particular as mulheres 
migrantes e pessoas em 
empregos precários.

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO8

Apoiar a 
Comunidade

Desenvolvimento e Apoio 
às Comunidades

Meta 10.3 Garantir a igualdade 
de oportunidades e reduzir as 
desigualdades de resultados, 
inclusive através da eliminação 
de leis, políticas e práticas 
discriminatórias e da promoção 
de legislação, políticas e ações 
adequadas a este respeito.
Meta 16.7 Garantir a tomada de 
decisão responsável, inclusiva, 
participativa e representativa 
em todos os níveis.

Promover 
o Consumo 
Responsável

Desenvolvimento 
Sustentável de Produtos
Promoção da Segurança 
Alimentar
Bem-estar Animal

VIDA
SAUDÁVEL3

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS9

Meta 3.9 Até 2030, reduzir 
substancialmente o número 
de mortes e doenças devido 
a químicos perigosos, 
contaminação e poluição do ar, 
água e solo.
Meta 9.1 Desenvolver 
infraestruturas de qualidade, 
de confiança, sustentáveis 
e resilientes, incluindo 
infraestruturas regionais e 
transfronteiriças, para apoiar o 
desenvolvimento económico e 
o bem-estar humano, focando- 
-se no acesso equitativo e a 
preços acessíveis para todos.
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Resultados 2021

colaboradores

604
formação

+7000 h

6229 t CO e2

mulheres

29%
mulheres em cargos
de direção

33 %

Promover o consumo responsável

Reduzir o impacte ambiental

Criar e distribuir valor económico

Valorizar o Capital Humano

de investimento em gestão ambiental

1 M €

de valor económico direto gerado

202 M €

novas ideias de colaboradores

88

unidades industriais certificadas

100% 

formação sobre segurança alimentar

1002 h
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de apoios concedidos, de apoio às 
comunidades locais

264 mil €

2.5 Como gerimos os riscos e as oportunidades?

A SOJA DE PORTUGAL faz diariamente um acompanhamento meticuloso dos riscos inerentes às diversas 
atividades desenvolvidas na empresa por acreditar na importância de uma sólida cultura de conformidade. 
Esta gestão permite controlar e mitigar todas as situações que possam configurar um risco - nomeadamente 
no âmbito dos riscos Económicos, Financeiros, de Segurança Alimentar, Ambientais e Seguros.

Assim, os dez motivos que levam a SOJA DE PORTUGAL a preocupar-se e a assumir um papel de destaque 
com a Gestão do Risco são:

Prevenir a imprevisibilidade do futuro

Garantir a implementação de medidas e comportamentos preventivos, 
de acordo com os riscos identificados

Ter em conta as boas práticas de governance de risco

Contribuir para garantir a conformidade com requisitos legais

Contribuir para melhorar a eficiência e eficácia

Promover a identificação de oportunidades de melhoria

Ser um instrumento fundamental de 
apoio aos órgãos de gestão

Encorajar uma gestão proactiva, identificando 
continuadamente os novos eventos de risco

Contribuir para melhorar o 
conhecimento

Promover o 
envolvimento dos 

stakeholders

Apoiar a Comunidade
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VIDA
SAUDÁVEL3

3. PROMOÇÃO DO CONSUMO RESPONSÁVEL

Compromisso

Melhorar as práticas de segurança alimentar, manuseamento e nutrição alimentar;
Fomentar a divulgação das boas práticas relativas ao controlo de qualidade do produto em toda a 
cadeia de valor;
Eliminar o uso de antimicrobianos com maior impacto na resistência antimicrobiana da população;
Promover o uso equilibrado de água.

Principais KPI

32 novos produtos lançados
100% unidades industriais certificadas
1002 horas de formação sobre segurança alimentar
266 horas de formação sobre bem-estar animal

Principais iniciativas

Otimização dos produtos e melhoria dos níveis de incorporação de coprodutos.
Certificação Global G.A.P. Livestock Poultry.
Participação na 17.ª Conferência Internacional Renewable Resources Biorefineries.

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS9

A SOJA DE PORTUGAL adota uma 
abordagem holística no desenvolvimento 
dos produtos, assente em critérios de 
qualidade e segurança alimentar e 
fomentando o compromisso de promoção 
do consumo responsável, procurando 
desenvolver produtos mais sustentáveis e 
com um menor impacto ambiental e social.

Enquanto player relevante na produção e transformação 
de carne de aves na Península Ibérica, a SOJA DE 
PORTUGAL baseia o seu modelo de negócio em processos 
de economia circular, privilegiando, dessa forma, a 
minimização de desperdícios e maximizando a utilização 
de recursos locais, com o consequente contributo para a 
diminuição da pegada de carbono da sua atividade. Esta 
forma de atuação é uma vantagem, na medida em torna 
a SOJA DE PORTUGAL capaz de controlar:

0%
desperdício

pegada de carbono

Origem das 
matérias-primas

Menos 
transportes

Menos 
consumo de 

energia

Preço

Controlo 
qualidade 

matéria 
consumida

3.1 Desenvolvimento sustentável de produtos
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e que respeitam todas as regras relativas à 
segurança alimentar é absolutamente necessária 
uma gestão adequada dos meios, processos e 
produtos, numa atuação estruturada e assente 
em compromissos claros. A qualidade e segurança 
dos produtos alimentares da SOJA DE PORTUGAL 
é garantida através do cumprimento da legislação 
aplicável e consiste numa ótica de melhoria contínua 
e na procura da excelência. 

A título de exemplo, as marcas comerciais da 
Sorgal disponibilizam uma vasta gama de produtos 
adaptados a cada etapa da vida dos animais e 
preparados de forma equilibrada e completa a nível 
nutricional. Este trabalho de garantia da qualidade 
e segurança alimentar é concretizado sob a alçada 
de uma equipa técnica experiente que garante o 
acompanhamento do desenvolvimento de todos os 
produtos.

Matérias-Primas

À semelhança de anos anteriores, as principais matérias consumidas foram o Milho (33%), a Bagaço de Soja 
(18%) e o Trigo (6%), matérias consideradas renováveis e, portanto, com um menor impacto negativo sobre o 
meio ambiente, estando plenamente alinhado com os objetivos e compromissos da SOJA DE PORTUGAL.

No âmbito das matérias consumidas para alimentação, a SOJA DE PORTUGAL tem desenvolvido um trabalho 
de otimização nutricional de modo a utilizarem cada vez mais os aminoácidos disponíveis, trabalhando com 
a proteína ideal. Este trabalho permite poupar o consumo de algumas matérias-primas, de que é exemplo 
a SOJA DE PORTUGAL, tornando o desenvolvimento de produtos ainda mais eficiente.
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A SOJA DE PORTUGAL aposta numa abordagem holística efetivamente promotora de um futuro sustentável 
através da promoção de sinergias entre as diversas áreas e uma aposta na inovação e incorporação dos 
princípios de economia circular e parcerias com Universidades para o desenvolvimento do negócio, 
nomeadamente no que diz respeito a mecanismos de valorização de coprodutos.

Farinhas mamíferos

Gorduras
mamíferos

Gorduras animais Farinha de Peixe

Farinha 
de Peixe

Rações

Farinha 
de Aves

Óleo 
de Peixe

Gordura 
de Aves

Modelo Economia Circular da SOJA DE PORTUGAL

Na SOJA DE PORTUGAL, os coprodutos gerados no processo de 
abate e desmanche da AVICASAL e SAVINOR são processados 
na SAVINOR UTS (conforme apresentado no esquema acima) e 
transformados em matéria-prima necessária para a formulação 
dos alimentos para animais. Este processo de recolha e 
transporte de coprodutos contribui para a criação de mais 
postos de trabalho e para a economia nacional ao optar-se por 
coprodutos nacionais, em detrimento de produtos importados. 
Do ponto de vista nutricional, nas áreas aqua e pet são utilizados 
uma percentagem significativa de coprodutos. 
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Modelo de Economia Circular, 
potencia:

Soluções 
competitivas, 
inovadoras e 
sustentáveis

Aumento da 
rastreabilidade dos 
produtos utilizados 

nos processos

Redução da pegada 
de carbono e da 
pegada hídrica

Controlo sobre a 
origem e qualidade 

dos produtos

Diminuição da exposição 
a fatores externos, 

nomeadamente aqueles 
relacionados com o 

fornecimento de matérias

Através da incorporação, com cada vez mais expressão, de coprodutos no processo produtivo, tem sido 
possível reduzir o desperdício e os resíduos gerados, reduzindo, consequentemente, a pressão sobre o 
ambiente, estimulando um aumento da competitividade, promovendo a inovação e a criação de empregos, 
a reutilização, a reparação, a renovação e a reciclagem de materiais e produtos existentes e, deste modo, 
aumentando o ciclo de vida dos produtos. 
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estando a ter resultados nesta matéria bastante relevantes, que são essenciais para a redução da pegada de 
carbono e consequente redução do impacto sobre o meio ambiente.

Participação na 17.ª conferência internacional 
Renewable Resources Biorefineries

A SOJA DE PORTUGAL participou na conferência 
Renewable Resources Biorefineries com a 
apresentação do tema “Circularity of the Animal 
Feed”, por Tiago Aires, Diretor Técnico da 
AQUASOJA, na sessão “Nutrient Revycling”, que 
decorreu na Universidade de Aveiro.

65%

Madeira

66%
70%

Alumínio Papel Plástico

3% 2% 1%

11% 7% 7%

21% 26%
20%

Consumo total de embalagens por tipo e ano (%)

2019 2020 2021

Redução 17% 
Consumo 

Embalagem

90% do material dos sacos de 30kg da SOJAGADO são em papel.

À semelhança de anos anteriores, o tipo de embalagens mais consumidas continuou a ser a madeira (66%), 
seguido do plástico (26%), do papel (7%) e, por último, do alumínio (1%). No âmbito do consumo geral, a 
empresa que consome mais embalagens é a SORGAL, representando 86% do total de consumidas, com 
maior expressão no consumo de madeira.

1%
Savinor

Consumo total de embalagens por empresa (%)

13%
Avicasal

86%
Sorgal

Embalagens
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5,2

Sorgal

5,5
7,0

Avicasal Savinor

4,6 5,0 5,2

1,2 0,8 0,8

Consumo específico de embalagens por empresa 
(kg/ton produzida)

0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0

Relativamente ao consumo 
específico, que relaciona o 
peso total das embalagens 
consumidas com as toneladas 
de produto produzidas, à 
exceção da Avicasal, registou-
se uma redução generalizada, 
representando a melhoria e 
maior eficiência na utilização 
de embalagens.

Em 2021, foi dada continuidade à substituição de cuvetes de esferovite por plástico PET, que consiste num 
material mais reciclável, estando a ser desenvolvidos esforços para proceder à substituição total desse tipo 
de embalagem.

2019 2020 2021
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Sensibilizar, informar e capacitar colaboradores e clientes, avaliar fornecedores e assegurar uma produção de 
excelência, em linha com os requisitos legais e as expetativas de mercado, cada vez mais elevadas, têm marcado 
o trabalho da SOJA DE PORTUGAL ao nível da promoção da qualidade e da segurança alimentar. Medidas 
consubstanciadas, também, pelo cumprimento dos requisitos inerentes aos sistemas de gestão implementados 
nas várias empresas do Grupo, que permitem redefinir espaços e ferramentas, incrementar procedimentos de 
controlo e avaliação e mitigar fatores de risco, reais e potenciais, numa ótica de melhoria contínua.

A certificação pela FSSC 22000 - Food Safety System Certification é, entre 
outras, um exemplo desse compromisso com padrões de qualidade 
reconhecidos internacionalmente, de modo a conferir consistência, rigor e 
transparência aos processos das várias unidades e, simultaneamente, reforçar 
a cultura de segurança alimentar que percorre toda a organização. 

Uma aposta na qualidade e na segurança que, 
encarada pela gestão de topo como uma prioridade 
estratégica, encontra reflexo nos colaboradores, que, 
diariamente, zelam pela integridade dos produtos, 
em alinhamento com os objetivos e métricas dos 
procedimentos implementados, mas também em 
toda a cadeia de valor fruto de uma comunicação 
ativa com clientes, fornecedores, autoridades e 
demais partes interessadas.

O sistema de controlo de qualidade 
implementado na SOJA DE PORTUGAL 
permite garantir a 100% a segurança alimentar 
dos produtos, pois, para além de análises 
internas, a SOJA DE PORTUGAL realiza análises 
complementares em laboratórios externos, 
por amostragem, para complementar e 
confirmar os seus resultados.

CoLAB FeedInov 

A SORGAL é membro fundador do CoLAB 
FeedInov, um laboratório colaborativo que 
visa melhorar a segurança ao longo da cadeia 
alimentar, com impacto na segurança de 
produtos de origem animal, aumentando 
a confiança do consumidor na produção 
nacional e reforçando o papel da indústria de 
alimentação animal na produção de produtos 
saudáveis, sustentáveis e ecológicos.

Global G.A.P. Livestock Poultry 

A SOJA  DE PORTUGAL foi pioneira em 
Portugal ao obter a certificação GlobalG.A.P. 
Livestock Poultry, assegurando que os 
produtos alimentares são seguros, concebidos 
de modo sustentável com uma abordagem 
responsável ao ambiente, à saúde e segurança 
dos colaboradores, bem como ao bem-estar 
animal.

Formação em Segurança Alimentar

Horas de formação (h)

Colaboradores envolvidos (n.º)

2020 2021

929

266

1002

257
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Consciente de que as certificações constituem uma garantia de confiança para consumidores, clientes e 
parceiros, a SOJA DE PORTUGAL continua a apostar no reforço dos seus sistemas de gestão, adequando-os 
às atividades desenvolvidas e respetivas áreas de negócio. Funcionam como ferramentas essenciais para 
mitigar fatores de risco e aumentar a produtividade, potenciando o sucesso e a continuidade do negócio. 
A consolidação do Sistema de Gestão Integrado, que proporciona uma estrutura comum às empresas do 
Grupo, permite, ainda, criar sinergias e otimizar recursos.

AVICASAL

Sistema de Gestão Integrado 
segundo as normas NP EN ISO 
9001:2015, NP 4457:2007 e a IFS 
Food

Sistema de Gestão Integrado 
segundo as normas GMP+, na 
unidade da UTS

SORGAL

Sistema de Gestão Integrado 
segundo as normas NP EN ISO 
9001:2015 e NP 4457:2007, em 
todas as unidades industriais

Sistema de Gestão Integrado 
segundo a GlobalG.A.P. na 
fábrica da AQUASOJA

Sistema de Gestão Integrado 
segundo a IFS Food nas fábricas 
da SORGAL PET FOOD.
Em 2021, as instalações industriais 
de Ovar e Lamarosa obtiveram a 
classificação “Higher Level”. 

Sistema de Gestão Integrado 
segundo as normas FSSC 22000 
na Unidade Industrial de Pinheiro 
de Lafões

SAVINOR

Sistema de Gestão Integrado 
segundo as normas NP EN ISO 
9001:2015 e a NP 4457:2007.

Sistema de Gestão Integrado 
segundo as normas GMP+, na 
unidade da UTS



R
el

at
ór

io
 d

e 
Su

st
en

ta
b

ili
d

ad
e 

20
21

 | 
SO

JA
 D

E
 P

O
R

TU
G

A
L

O tema do bem-estar animal tem estado na agenda política e reguladora, sendo que os principais desafios 
decorrentes da legislação em matéria de segurança alimentar e bem-estar animal têm residido sobretudo 
na adaptação dos processos para dar resposta a questões burocráticas/de processo e não necessariamente à 
alteração das práticas, que já se encontram alinhadas com as melhores referências.

Na SOJA DE PORTUGAL, em 2021, foram iniciados projetos de otimização nutricional, cuja implementação 
decorreu em 2022, que representam ganhos significativos na redução do consumo de matérias-primas e na 
melhoria do bem-estar animal, revelando o foco do Grupo na abordagem a este tema. 
Está em curso o alinhamento das práticas e dos procedimentos da SOJA DE PORTUGAL para obtenção da 
certificação de bem-estar animal, prevista para o último trimestre de 2022. 

Sanfeed - Sustainable Animal Nutrition 
and Feeding 

O Grupo apoia a investigação aplicada ao 
bem-estar animal através da Sorgal, parceira 
do Programa de Doutoramento em Ciência 
Animal Sanfeed - Sustainable Animal Nutrition 
and Feeding, sendo que a doutoranda Susana 
Pinho assegurou a sua representação na 22.ª 
Edição do ZOOTEC, organizado pela APEZ, 
com a apresentação do seu tema de tese: “O 
potencial de consumo do leite na proteção 
do trato intestinal”, orientada por Rui Alves, 
Engenheiro Zootécnico e Diretor Comercial 
da SOJAGADO. 
Este é um exemplo da aposta contínua da 
SOJA DE PORTUGAL na promoção do bem-
estar animal, não só ao nível operacional, mas 
também académico com a procura de novas 
soluções.

3.3 Bem-estar Animal

Face a uma população mundial cada vez mais numerosa e exigente do ponto de vista alimentar, surgem 
grandes desafios ao nível da qualidade e quantidade de produtos disponibilizados no mercado. Desafios 
que, em larga medida, encontram resposta na promoção da saúde e do bem-estar animal, que atende a 
necessidades específicas relacionadas com alimentação, espaço, limpeza, temperatura e conforto físico, de 
modo a eliminar doenças e fatores de stress, permitindo a obtenção de mais e melhores produtos. A par da 
qualidade e da segurança alimentar, a SOJA DE PORTUGAL assume o importante compromisso de promover 
o bem-estar animal ao longo da cadeia de valor, aumentando a qualidade de vida dos animais que integram 
o seu sistema produtivo. Para a SOJA DE PORTUGAL, o aumento da qualidade de vida animal é assegurado 
pela nutrição, assente numa formulação equilibrada e rigorosa assegurada por veterinários.

Complementarmente, a sanidade das aves ocupa um lugar cimeiro nas prioridades da SOJA DE PORTUGAL, 
designadamente as instalações, os equipamentos, o transporte e os métodos de insensibilização das aves, 
em alinhamento com os standards internacionais, de modo a potenciar a qualidade e a quantidade dos 
produtos finais e, consequentemente, o fortalecimento do negócio. A SOJA DE PORTUGAL possui, neste 
âmbito, o Manual de Boas Práticas de Criação de Aves, que constitui um compromisso assumido entre 
parceiros, sendo distribuído juntos dos criadores que trabalham com a SOJA DE PORTUGAL. O cumprimento 
é verificado através da realização de visitas periódicas às explorações, a par de auditorias internas e externas.

Formação em Bem-estar animal

Horas de formação (h)

Ações dinamizadas (n.º)

2020 2021

580

40

266

19
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Compromisso

Adotar princípios de gestão financeira e operacional eficiente; 
Promover a criação e distribuição de valor para os stakeholders; 
Promover a melhoria contínua.

Principais KPI

202 M € valor económico direto gerado
88 novas ideias oriundas dos colaboradores, através do Projeto SIM

Principais iniciativas

Reconhecimento da SORGAL e SAVINOR com o Estatuto INOVADORA COTEC 2021;
Participação em fóruns para apresentação do trabalho na área de aquacultura;
Atribuição de bolsas de investigação;
Participação nos projetos HealthyPETFOOD - Formulações PetFood para 
promoção da saúde e qualidade de vida e NovInDog - Novos Ingredientes 
Proteicos Funcionais para a Alimentação de Cães: uma Abordagem Sustentável.

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4

INOVAÇÃO E 
INFRAESTRUTURAS9

4.1 Crescimento Económico Sustentado

O sucesso na implementação de iniciativas que promovam e permitam melhorar o desempenho da SOJA 
DE PORTUGAL em matéria de sustentabilidade dependem (e influenciam) do desempenho económico, 
pelo que, o futuro nos indicadores económicos, revela um aumento na capacidade de investimento futura, 
assim como é também resultado de ações de melhoria implementadas, que permitem trabalhar de modo 
mais eficiente.

Em 2021, o valor económico direto gerado pela SOJA DE PORTUGAL, que inclui o valor de vendas e prestação 
de serviços, as receitas provenientes de investimentos financeiros e decorrentes de vendas de ativos foi de 
202.247.511 €, o que representa um aumento de 14,2% face ao ano anterior, revelando a recuperação face aos 
impactos da pandemia.

valor económico direto gerado
+ 14,2% do que em 2020

202.247.511 €

valor económico 
direto gerado

SORGAL

87.628.535 € 
valor económico 

direto gerado
AVICASAL

68.815.721 € 
valor económico 

direto gerado
SAVINOR

45.803.255 € 
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Relativamente ao valor económico distribuído, que inclui os custos operacionais, os salários e benefícios de 
colaboradores, o pagamento a investidores e ao Estado e os donativos e outros investimentos na comunidade, 
teve um aumento de 13,3% face a 2020, representando um total de 200.622.816 €.

valor económico distribuído
+ 13,3% do que em 2020

200.622.816 €

valor económico 
distribuído
SORGAL

85.754.847 € 
valor económico 

distribuído
AVICASAL

70.258.198 € 
valor económico 

distribuído
SAVINOR

44.609.771 € 

   A Política de Investigação, Desenvolvimento e Inovação da SOJA encontra-se disponível aqui: 
https://www.sojadeportugal.pt/pt/sobre/inovacao_115/

4

4.2 Inovação e Desenvolvimento Sustentável

Consciente dos importantes desafios de modernização e crescimento que caracterizam o setor 
agroalimentar, a SOJA DE PORTUGAL tem investido continuamente na inovação, privilegiando parcerias 
com a comunidade científica, designadamente através do financiamento ou cofinanciamento de bolsas de 
investigação e a participação em consórcios que integram centros de inovação e desenvolvimento (I&D) e 
entidades do setor agroindustrial para alavancar o desenvolvimento de projetos disruptivos e sustentáveis, 
tanto ao nível do produto como do processo. 

Um compromisso sólido, assente na estratégia definida pela Comissão de Inovação do Grupo, que assegura 
a promoção de uma cultura de melhoria contínua, guiada pelos seis pilares da Política de Investigação, 
Desenvolvimento e Inovação da SOJA  DE PORTUGAL   e que tem permitido aprofundar o conhecimento 
sobre temas fundamentais para as diversas áreas do negócio, tornando-se, dessa forma, num importante 
fator distintivo junto do mercado.

4 

 A maioria dos projetos de I&D concluídos em 2021 (67%) resultaram no desenvolvimento/melhoria de produtos 
e processos, contribuindo significativamente para um aumento do portfólio da SOJA DE PORTUGAL, cada 
vez mais alinhado com a promoção da “sustentabilidade”:

Abertura ao 
exterior

Referência no 
mercado

Ideias 
inovadoras

Canais de 
comunicação

Cultura de 
Inovação

Competitividade
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A SORGAL foi distinguida com o 
Estatuto INOVADORA COTEC 2021, um 
reconhecimento atribuído pela Cotec 
Portugal às empresas nacionais que 
apresentam elevados padrões de solidez 
financeira, inovação e desempenho 
económico, contribuindo para a criação 
de valor no país. 

Novos Produtos
CARNE DE AVES

22 
Reformulações 

de Produtos
FISH FEED

5

Lançamentos de 
novas gamas

FISH FEED

3
Lançamentos 

Reformulações
PET FOOD

2

A aposta contínua em I&D não se esgota na atribuição de bolsas de investigação e na participação ou liderança 
de projetos, a SOJA  DE PORTUGAL envolve, também, os seus colaboradores neste processo contínuo e 
transversal, convidando-os a apresentar ideias que contribuam, de forma ativa, para a sustentabilidade.

No âmbito das ideias já implementadas, destacam-se aquelas 
com contributo para a promoção da sustentabilidade, no 
âmbito das atividades da SOJA DE PORTUGAL:

ideias de 
colaboradores 

88

das ideias 
validadas já foram 
implementadas

35%

Oferta a cada colaborador de uma garrafa de água 
reutilizável; 

Instalação de sinalética com as cores das 3 fábricas - 
SOJAGADO, AQUASOJA e SORGAL PET FOOD - nas 
instalações da SORGAL Ovar, de modo a facilitar a 
orientação de colaboradores, clientes e transportadoras, 
o que promoveu a melhoria do tráfego e redução da 
entropia nas operações no interior das instalações. 

Aquacultura: Inovação ao serviço da sustentabilidade

Há quase três décadas que a SOJA  DE PORTUGAL criou uma unidade de negócio totalmente 
dedicada ao segmento dos alimentos para aquacultura. Desde então, tem procurado contribuir para 
a conservação da biodiversidade do ecossistema marínho através de uma produção sustentável de 
alimentos, tanto para peixes como para crustáceos. Um compromisso assente na inovação contínua, 
com amplo reconhecimento, que tem permitido participar em múltiplos fóruns, nacionais e 
internacionais, para dar a conhecer o seu trabalho nesta matéria. 

Destacam-se alguns, que decorreram ao longo de 2021:

Blue Bioeconomy CoLAB Blue Workshop for INnovation and Knowledge Exchange (BLUE WINK-E);

Aquafeed & Pet food nutritional options in a circular and sustainable economy | Bluebio Alliance;

Micro e Macroalgas em Alimentos para Aquacultura | Projeto ValorMar - Valorização Integral dos 
Recursos Marinhos;

Blue Bio Value Ideação | Fundação Oceano Azul e Fundação Calouste Gulbenkian;

Algae for Aquafeeds | EABA - European Algae Biomass Association.
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A SOJA DE PORTUGAL, através da Aquasoja, foi, ainda, o Patrocinador Oficial das II Jornadas de 
Aquacultura, organizadas pela APEZ - Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica e pela UTAD 
- Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

No âmbito da atividade da AQUASOJA, as rações para peixes de aquacultura são desenvolvidas e 
otimizadas segundo princípios de Sustentabilidade, Segurança, Eficiência Produtiva e Bem-Estar 
Animal. Desde a sua origem tem investido no desenvolvimento de fórmulas cujo consumo de matérias-
primas oriundas de peixe e animais terrestres é superior ao consumo de matérias-primas vegetais. 

Historicamente, a farinha de peixe é a principal fonte proteica das rações para a maioria das espécies 
de peixe e crustáceos cultivadas. Esta farinha apresenta um conteúdo equilibrado de aminoácidos e 
de outros nutrientes quando comparada com as fontes proteicas de origem vegetal, que geralmente 
são limitadas em alguns aminoácidos essenciais e ricas em fatores anti-nutricionais com consequentes 
efeitos negativos no crescimento dos animais. A proteína encontrada nesta farinha possui um alto valor 
biológico para os animais monogástricos, com um elevado teor de aminoácidos essenciais, um bom 
teor de ácidos gordos insaturados e um alto teor de minerais e vitaminas. No entanto, estas farinhas são, 
na sua grande maioria, oriundas de peixe capturado propositadamente para este fim. Não é previsível 
que se assista a um crescimento da disponibilidade de pescado selvagem a nível mundial nos próximos 
anos, o que limita a disponibilidade de farinha de peixe. Aliás, os números têm mostrado que o aumento 
da disponibilidade de pescado só será possível com um crescimento sustentado da Aquacultura. 

Por outro lado, reconhece-se que a maior parte do peixe consumido no mundo chega ao consumidor 
após ter sofrido algum tipo de transformação, estando, assim, igualmente disponíveis enormes 
quantidades de coprodutos passíveis de serem reintegrados na cadeia alimentar. Tradicionalmente, 
estes coprodutos têm sido pouco valorizados e processados de uma forma inadequada, gerando 
farinhas de baixo valor nutricional. Dada a importância que as farinhas de peixe oriundas de coprodutos 
terão no futuro, a otimização da recolha e transformação, com o consequente aumento de qualidade, 
é uma tarefa primordial. 

Neste sentido, e devido ao seu modelo de economia circular, a farinha de peixe utilizada pela AQUASOJA 
é proveniente, na sua maioria, da transformação de coprodutos oriundos da Indústria conserveira. 
Estes coprodutos, produzidos localmente e corretamente processados, apresentam uma excelente 
qualidade nutricional, produtiva e económica e, por não terem tido origem em peixe capturado 
propositadamente para transformar em farinha, cumprem duas vezes o propósito de alimentar a 
população, pois uma parte é consumida diretamente e outra gera indiretamente mais peixe, ao servir 
para alimentar eficazmente outros peixes.

Bolsas de Investigação e Divulgação Científica

Em 2021, a SOJA DE PORTUGAL  apostou no reforço da atribuição 
de bolsas de investigação, estando atualmente a decorrer oito. 
As bolsas de investigação financiadas pela SOJA DE PORTUGAL 
incidem, entre outros, sobre os seguintes temas: 4

bolsas de investigação 
atríbuidas em 2021

+ 3 bolsas do que em 2020

Formulações com diferentes tipos de minerais para melhorar 
o nível microbiológico da carne de aves;

Potencial de coprodutos provenientes da produção de vinho 
e azeite enquanto ingredientes anti-stress para dietas de 
aquacultura;

Avaliação do potencial funcional de extratos de origem 
marinha (algas e bivalves) para incorporação em alimentos 
para dourada. 
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4 Bolsas | Programa 
Doutoral SANFEED

Universidade do Porto

3 Bolsas |
Programa IJUP 

Universidade do Porto

1 Bolsa | Programa 
Blue Young Talent

CIIMAR - Centro 
Interdisciplinar de 

Investigação Marinha e 
Ambiental 

No âmbito da divulgação científica, a SOJA DE PORTUGAL colaborou, ainda, na publicação de cinco artigos 
científicos e uma tese e contribuiu para a participação em diversos encontros científicos, pautados por 
dezoito apresentações orais e três posters.

Fevereiro II Jornadas Aquacultura – APEZ
Mercados, opções nutricionais e Economia Circular

II Jornadas Aquacultura – APEZ
Como são feitas as dietas comerciais para peixes

Maio

IJUP - Encontro de Investigação Jovem
Organic and inorganic copper feed formulations have 
a similar impact in the selection of copper tolerant 
and multidrug resistant Enterococcus faecium from 
poultry farms and meat available to consumers

IJUP - Encontro de Investigação Jovem
Atypical non-H2S-producing Salmonella 4,5,12:i:- 
ST3478 strains from chicken meat are adapted to 
diverse stresses

IJUP - Encontro de Investigação Jovem
SafestPoultry: understanding the impact of 
organic versus inorganic copper formulas use at 
farm level in the safety of marketed poultry-meat

IJUP - Encontro de Investigação Jovem
Effects of Ygeia+ on European seabass 
(Dicentrarchus labrax) health condition and 
disease resistance

Virtual International Conference on
Food Digestion
Semi-dynamic gastric digestion of conventional 
versus pasture-based milk: fatty acids release and 
oxidative stability

SAFE & HEALTHY NUTRITION: insights into 
sports and ageing
Potential of milk consumption in the protection 
of intestinal tract

Junho Circular Summit: Circular Talks
Modelo de Negócio: SOJA DE PORTUGAL

Conference on Renewable Resources & Biorefineries
The circularity of the animal feed

VIII Workshop do Programa Doutoral em Ciência 
Animal
Conventional vs pasture-based cow’s milk: 
Simulated human gastric lipolysis and lipid 
oxidation

VIII Workshop do Programa Doutoral em Ciência 
Animal
Nutritive value and palatability of microalgae 
species in dog feeding

GAIN Workshop Novel aquafeeds
PAPs from agroindustry by-products

Setembro

Blue Bio Value Ideation
Reverse Pitch - desafios do sector

Julho

Circular Summit: Make it Happen
Case study: SOJA DE PORTUGAL (Circular Economy)

EABA - Algae for aquafeeds
Positioning algae products as ingredients in 
commercial aquafeeds

31st European Congress of Clinical Microbiology & 
Infectious Diseases (ECCMID)
Occurrence of colistin resistant and copper tolerant 
Enterobacteriaceae in 2-year colistin-free chicken 
farms using feed formula with inorganic or organic 
copper

Anymal Health Symposium - Unlocking 
Aquaculture Potential
Effects of Ygeia+ on European seabass 
(Dicentrarchus labrax) health condition and 
disease resistance
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Outubro Blue Bio Alliance Webinars
Mercados e Opções nutricionais

Novembro

MICROBIOTEC’21
From farm to fork: studying the diversity and 
persistence of colistin resistant Klebsiella 
pneumoniae in colistin-free chicken farms

Projetos em Consórcio

A SOJA DE PORTUGAL, através da SORGAL PET FOOD, participou em dois projetos com particular relevância 
para o desempenho em matéria de sustentabilidade: Healthy PETFOOD e NovInDog.

A formulação de pet food, centrada no poder nutricional e nos efeitos funcionais, procura assegurar a 
mitigação dos impactos negativos de produção no ambiente, procurando, a cada etapa assegurar a 
otimização da utilização dos recursos. 

MICROBIOTEC’21
Exploring Enterococcus susceptibility to co-
occurring stresses in the poultry meat production 
chain: antibiotics, copper, acidic pH and peracetic 
acid

Data de Início: 
01/07/2020

Líder: 
Sebol - Comércio e Indústria de Sebo, S.A. 

Parceiros: 
SORGAL - Sociedade de Óleos e Rações, S.A., 
I.T.S. - Indústria Transformadora de Subprodutos, 
S.A., Universidade Católica Portuguesa, Instituto 
Politécnico de Bragança, Universidade do 
Minho, ICBAS - Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar, Universidade do Porto.

Objetivo: 
Obtenção de ingredientes funcionais a partir 
de coprodutos alimentares (ex. co-produtos de 
peixe), que serão utilizados na conceção de novas 
formulações de pet food, designadamente para 
o controlo da obesidade e a melhoria da função 
cardiovascular.

Projetos cofinanciados por:

Data de Início: 
01/02/2021

Líder: 
Sorgal - Sociedade de Óleos e Rações, S.A. 

Parceiros: 
ICBAS - Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar, Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto, Faculdade de Ciências 
da Universidade do Porto e SONAE.

Objetivo: 
Identificação de novas fontes proteicas 
para pet food com elevado valor nutricional, 
capacidade de reforço do sistema imunitário 
e baixo impacto ambiental. Para além 
do estudo do próprio ingrediente, serão 
também extraídos péptidos com atividade 
funcional, que serão encapsulados através de 
nanotecnologia, de modo a proteger a sua 
atividade funcional. 
https://marketing30941.wixsite.com/
novindog
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Compromisso

Implementar iniciativas que promovam o controlo e a utilização eficiente de recursos; 
Promover uma gestão ambiental eficiente; 
Promover a valorização de coprodutos de várias indústrias.

Principais KPI

1 M € investimento em gestão ambiental
6.229 tCO  e emitidas
1,13 GJ/ton consumo específico de energia por tonelada produzida
7.156 ton de consumo de biomassa nos sites industriais

Principais iniciativas

Construção de câmara de congelação.
Ajuste de rotas na distribuição de ração e deslocações dos técnicos.
Investimento em aquisição de energia verde.
Instalação de unidade de produção de energia fotovoltaica com potência de 
1MWp.

2 PRODUÇÃO E 
CONSUMO 
SUSTENTÁVEIS12

COMBATER AS
ALTERAÇÕES 
CLIMÁTICAS

13

5.1 Gestão Eficiente dos Recursos

A gestão ambiental na SOJA DE PORTUGAL tem custos associados à deposição de resíduos, tratamento e 
redução de emissões e prevenção e gestão ambiental, conforme se apresenta na tabela abaixo:

Variação 2020/2021

Custos de deposição de resíduos, 
tratamento e redução de emissões (€)

Custos de prevenção e gestão ambiental (€)

2020 2021

740.312

364.569

696.445

458.378

-5%

+26%

A redução dos custos de deposição de resíduos, tratamento e redução de emissões, justifica-se, 
em parte, por uma redução de custo relacionada com a exploração da ETAR na SAVINOR e uma 
troca de fornecedores na SORGAL. Em 2021 foi realizado um estudo aprofundado do estado e 
desempenho da ETAR na SORGAL, o que justifica, em parte, o aumento dos custos com a prevenção 
e gestão ambiental.
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No âmbito do compromisso de maior envolvimento 
com os stakeholders, a SOJA DE PORTUGAL participou 
enquanto jurada na Final Nacional do Climate Launch 
Pad 2021. Este evento, organizado pelo UPTEC – Parque 
da Ciência e Tecnologia da U.Porto, LIPOR, Smart Waste 
Portugal e Pacto Português para os Plásticos, é a maior 
competição cleantech do mundo e tem como objetivo 
apoiar ideias que reduzam o impacto negativo no 
ambiente.

SOJA DE PORTUGAL apoia concurso “From Circular 
to Linear Ideas!”

Com o objetivo de sensibilizar e mobilizar a comunidade 
científica para o tema Economia Circular, mudando 
paradigmas na sociedade e na indústria, a SOJA DE 
PORTUGAL apoiou e fez parte do júri do concurso 
“From Circular to Linear Ideas!”.
A competição incluiu mais de 35 instituições de ensino 
superior nacionais e internacionais e contou com 
a colaboração de entidades como a Smart Waste 
Portugal, Associação Natureza de Portugal, Delta 
Cafés, Entogreen, Intraplás e SOJA DE PORTUGAL.

Energia

Em 2021, no que se refere ao consumo de energia pela 
SOJA DE PORTUGAL, verificou-se uma redução de 
cerca de 1,5%, não obstante ter sido mantido o volume 
de produção, o que revela uma melhoria relevante 
do ponto de vista da eficiência energética. Para 
melhoria do desempenho foram implementadas 
diversas iniciativas, das quais se destacam:

Os dados do 1.º trimestre de 2021 apontam 
para um desempenho que levou a uma 
redução de 68 867 kg de CO  emitidos 
pela SORGAL, correspondentes a uma 
absorção equivalente de 3.130 árvores e 
uma redução do consumo de energia de 
20% no período homólogo.

2

Sensibilização para desligar a iluminação interior de uma divisão sempre que o espaço não esteja em 
utilização; e

Promoção de uma maior gestão de luz natural, através de vãos envidraçados, claraboias e tubos de luz;

Implementação de sistemas de gestão para a racionalização do consumo;

Substituição da iluminação por iluminação de tecnologia LED de alto desempenho energético e 
instalação de regulador de fluxo luminoso de sistemas luminotécnicos.

Redução
1,5% 
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229 000

2019 2020 2021

303 063

Consumo de energia por empresa (%)

307 561

0,85

1,15
1,13

Consumo de energia (GJ)

O consumo total de energia apenas registou um aumento na atividade da SAVINOR, sendo que a 
SORGAL e a AVICASAL registaram ambas reduções, resultando nos já mencionados 1,5% de redução 
face ao ano anterior.

Conforme apresentado no gráfico abaixo, apenas o consumo de gás natural e de biomassa observaram 
um aumento de 4% e de 10% respetivamente, evidenciando a transição para fontes de energia com menor 
impacto negativo sobre o ambiente.

Consumo total de energia (GJ)

Consumo especifíco de energia (GJ/ton)

Com o objetivo de aumentar o uso de eletricidade a partir de fontes renováveis, foi instalada na SORGAL 
uma unidade de produção de energia fotovoltaica para autoconsumo, com potência instalada de 1 MWp. 

A SOJA DE PORTUGAL implementou ainda um conjunto de medidas de acordo com uma estratégia de 
atuação estruturada em três eixos:

Redução do consumo na 
climatização dos espaços

Sensibilizar para a 
importância de manter 
portas e janelas fechadas 
sempre que os sistemas 
de climatização estiverem 
ligados;

Desligar os sistemas de 
climatização sempre que 
os espaços não estiverem a 
ser utilizados.

Redução do consumo na 
produção de calor e frio

Regular as temperaturas de 
refrigeração e frio industrial 
em conformidade com 
as utilizações e níveis de 
segurança alimentar;

Colocar cortinas em 
camaras de frio e portas de 
acionamento automático 
em áreas de trabalho.

Produção local de 
eletricidade a partir de 
fontes renováveis

Promover a produção 
local de eletricidade 
através de sistemas de 
aproveitamento de fontes 
de energia renovável

46%
Savinor

15%
Avicasal

39%
Sorgal

Aumento 
consumo 

4% gás natural

Aumento 
consumo 

10% biomassa
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51 527

Consumo de
fuelóleo (GJ) 

41 928
55 009

Consumo de
gás natural 

(GJ)

Consumo de 
gasóleo (GJ)

18 109

66 915
69 543

56 311 225

Consumo de energia por fonte (GJ)

0
11 165

0

Consumo de 
nafta (GJ)

75 487
74 161

79 719

Consumo de 
eletricidade 

(GJ)

12 5225
99 999

111 648

Consumo 
de biomassa 

(GJ)

Em 2021, na AVICASAL, foi construída uma câmara de congelação com maior capacidade, que permite uma 
maior gestão do produto congelado, com ganhos na eficiência do consumo de energia e otimização da 
gestão de stock.

2019 2020 2021

Água e Efluentes

Consumo e descarte de água (m  )  3

2019

2020

2021

207 157 m     

239 139 m

228 979 m

256 987 m

241 307 m

262 074 m

Volume de efluente (m  )3 Consumo total de água (m  )3

Em 2021, a captação total de água 
na SOJA DE PORTUGAL registou 
um aumento de 2% quando 
comparado com 2020. A captação 
de água é mais significativa na 
AVICASAL representando 45% do 
total de água captada, seguida da 
SAVINOR com 39% e da SORGAL 
com os restantes 16%.

A SOJA DE PORTUGAL tem vindo a apostar na melhoria dos sistemas de tratamento terciário de água 
residual com o objetivo de alargar a sua utilidade. Através da utilização de sistemas de filtração e desinfeção, 
a SOJA  DE PORTUGAL reaproveita cerca de 20% das águas residuais, nomeadamente na rega de jardins e 
na lavagem de arruamentos e pavimentos, entre outros.

Reaproveitamento 
20% das águas 

residuais

3

3

3

3

3

3
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Pegada de Carbono

Conforme se apresenta ao longo do Relatório, a SOJA DE PORTUGAL trabalha para reduzir a sua pegada de 
carbono e, consequentemente, os impactos negativos no ambiente. As diversas iniciativas já mencionadas 
contribuem para este compromisso.

A SORGAL é a empresa que integra o Grupo responsável pela maioria das emissões geradas (72%), sobretudo 
em consequência do consumo de fuelóleo. Segue-se a SAVINOR (14%), cujo consumo mais impactante 
decorre da aquisição de eletricidade e, por último, a AVICASAL (14%), cujo maior consumo decorre também 
do consumo de fuelóleo.

46%
Avicasal

23%
Sorgal

30%
Savinor

Resíduos por empresa (%) Resíduos gerados por tipo de valorização (t)

2498

1971

4469

2448

1592

4040

3201

2019 2020 2021

1714

4914

Resíduos valorizados (t)

Resíduos não valorizados (t)

Total de resíduos gerados (t)

Resíduos

Em 2021, a SOJA DE PORTUGAL produziu 4.469 toneladas de resíduos, representando um aumento de 11% 
face a 2020. Da produção total mais de metade (56%) foram valorizados, espelhando o esforço das empresas 
que integram o Grupo em matéria de gestão de resíduos. 

Complementarmente, foram implementadas um conjunto de iniciativas, das quais se destacam as seguintes:

Substituição de equipamentos do processo de fabrico por outros de maior eficiência no consumo de água;

Eliminação de perdas de água na rede de abastecimento à unidade industrial;

Reutilização de água residual da própria unidade industrial, após tratamento;

Reutilização de água de arrefecimento industrial em sistemas fechados;

Recuperação da água utilizada no arrefecimento para fins compatíveis;

Recuperação do vapor de água gerado no processo industrial;

Gestão correta dos resíduos produzidos com minimização da necessidade de lavagem;

Aspiração de resíduos com minimização de lavagem;

Lavagem das instalações com dispositivos de jato de água sob pressão.
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14%
Avicasal

72%
Sorgal

14%
Savinor

Emissões de CO  e (%)2Emissões de CO  e por empresa (%)2

52%
Emissões diretas

(tCO  e)  2

48%
Emissões indiretas
(tCO  e)  2

Emissões diretas das operações

Emissões indiretas – emissões associadas à aquisição de eletricidade 
(market-based)

2020 2021

5.182 3.262

2019

4.070

4.058 4.3634.131

Emissões indiretas – emissões associadas à aquisição de eletricidade 
(location-based)

4.388 2.9674.077

Emissões totais de GEE   (tCO  e)2

Emissões de GEE de Âmbito 2- Emissões Indiretas (tCO  e)2

Emissões de GEE de Âmbito 1- Emissões Diretas (tCO  e)2

5 9.570 6.2298.147 6

   Âmbito 1 + Âmbito 2 (market-based)
   A redução significativa de emissões de CO   e deve-se, em parte, à atualização dos fatores de emissão utilizados para o cálculo das 
emissões.

5

6
2

Desde 2020 que a SOJA DE PORTUGAL iniciou o 
consumo de energia verde, estimando que, através 
desta iniciativa, serão evitados 362.509 kg de 
emissões de CO  e para a atmosfera, o equivalente 
a 16.474 árvores.

Esta medida irá beneficiar a descarbonização, em 
linha com os objetivos do Acordo de Paris e com 
a meta de neutralidade carbónica do Green Deal.

2

8147

2019 2020 2021

6229

9570

130
147

82

E
m

is
sõ

es
 to

ta
is

 d
e 

C
O

  e
 p

or
 a

n
o

2

Emissões totais de GEE (tCO  e)2

Emissões específicas de GEE (tCO  e/ton)2
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Em 2021 foi analisada a distribuição de fornecedores, tendo sido estabelecida como prioridade o trabalho 
com fornecedores locais, ou o mais próximo possível das unidades fabris, bem como uma otimização das 
rotas. Estas alterações permitem, não só, promover a economia local, como reduzir significativamente os 
impactos associados ao transporte.

SAVINOR planta 200 árvores

Para celebrar o Dia Mundial da Conservação da Natureza, a equipa SAVINOR plantou 200 
árvores no seu polígono industrial. 

A ação surgiu com o objetivo de compensar as emissões de CO2 do grupo SOJA DE PORTUGAL 
e contribuir para mitigação da pegada de carbono, reforçando assim o seu compromisso 
para com o meio ambiente.
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L 6. VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO

Compromisso

Assegurar a gestão de talento e a satisfação dos colaboradores;
Melhorar as condições de Saúde e Segurança dos colaboradores;
Promover a ética, igualdade e o respeito pelos Direitos Humanos.

Colaboradores
604 

Horas de
formação

+ 7000 h

Mulheres
29%

Índice de 
Satisfação do 

Cliente Interno

72%

Contratos 
sem termo

81%

33%
Mulheres em 

cargos de 
Direção

2021 deu continuidade a uma conjuntura difícil, provocada pela pandemia que transitou de 2020 e que 
marcou mais uma vez o ano pela manutenção da crise sanitária e pela consequente crise económica e 
social.

O foco do Departamento de Recursos Humanos na salvaguarda da segurança e saúde dos colaboradores 
e de toda a organização e a manutenção do nível de exigência das medidas implementadas permitiu 
continuar a atividade. O Plano de Contingência da SOJA DE PORTUGAL foi revisto durante todo o ano 
mediante as indicações do Governo e das Autoridades de Saúde, e foi possível manter regras de higiene 
e distanciamento social, necessidade de recorrer ao regime de teletrabalho, desfasamento de horários, 
utilização da máscara, restrições de circulação entre sites, entre muitas outras medidas operacionalizadas 
no terreno. Os acompanhamentos dos casos de COVID-19 na SOJA DE PORTUGAL foram mais uma vez 
acompanhados e monitorizados cuidadosamente pela equipa responsável pelo Plano de Contingência do 
Grupo, tendo-se verificado uma rápida resposta em todas as situações de mitigação de risco de contágio e 
consequentemente com impacto na taxa de absentismo de colaboradores ao longo de todo o ano.

Na área de Recrutamento & Seleção, e consequentemente o Acolhimento e Integração de novos 
colaboradores, o foco manteve-se nos processos de contratação prioritários para a manutenção da atividade 
produtiva das diversas áreas de negócio do Grupo, mais concretamente na área Industrial dos diversos sites 
industriais da SOJA DE PORTUGAL. 

Em 2021 foi criado o primeiro Draft da Política de Direitos Humanos da SOJA DE PORTUGAL, temática esta 
que é cada vez mais premente e importante não só a nível de Responsabilidade Social como a nível do 
modelo de governance da organização, sendo por isso mais um passo em frente no compromisso do Grupo 
para com o respeito pelos Direitos Humanos. Esta política será divulgada na organização em 2022, com 
um respetivo plano de formação associado à sensibilização em comportamentos éticos e de respeito pelos 
direitos humanos.
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3Em 2021 foi concluída uma fase importante do Projeto de Implementação de um Sistema de Avaliação de 

Desempenho e Performance, em concreto o desenvolvimento de uma plataforma digital que inclui todo o 
processo de avaliação em formato digital, além da plataforma ter também outras informações relevantes ao 
nível do desenvolvimento das nossas pessoas.

No que respeita ao processo Formativo dos colaboradores, apesar de se ter mantido a tendência de não 
realização de muitas ações presenciais, a não ser as estritamente necessárias, ocorreram diversas ações 
de formação de forma a promover o desenvolvimento das competências dos colaboradores em regime 
online e presencial. As principais temáticas incidiram na área dos Transportes; Bem Estar Animal; Condução 
de Empilhadores; Economia Circular; Sustentabilidade; Boas Práticas e Segurança Alimentar; Foram ainda 
realizados diversos Webinares e Workshops online na área de Resiliência / Comunicação / Gestão de Conflitos, 
incluindo ainda ações mais técnicas partilhadas pelo Departamento de Inovação muito ligadas às nossas 
áreas de negócio. 

6.1 Capital Humano da SOJA DE PORTUGAL

A 31 de dezembro de 2021, o Grupo SOJA DE 
PORTUGAL registava 604 colaboradores, o 
que reflete uma diminuição de 7% face ao 
ano anterior. Dos 604 colaboradores, 86% são 
colaboradores com contratos sem termo, 
uma ligeira subida face a 2021 (+ 5 p.p.).

24%
Avicasal

29%
Sorgal

18%
Savinor

28%
Outras 
empresas 
do Grupo

C
olab

orad
ores p

or em
p

resa

18 a 29

2019

19 7657

30 a 49

Colaboradores 
por idade e 
género

> de 50

Total

M F Total

2020

M F Total

2021

M F Total

103 310207

56 218162

178 604426

28 9466

111 336225

56 223167

195 653458

31 10978

118 343225

53 218165

202 670468

O Grupo está comprometido em promover a igualdade de oportunidades. 
Em 2021, 29% dos colaboradores da SOJA DE PORTUGAL eram mulheres. 
Adicionalmente, 33% dos diretores do Grupo eram do sexo feminino.

IGUALDADE DE
GÉNERO5
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Estratégia de Gestão de Recursos Humanos

Uma sólida estratégia de gestão de Recursos Humanos é essencial para continuar a procurar, desenvolver e 
a adequar as melhores práticas de gestão de pessoas, que tanto contribuem para a prosperidade, inovação 
e crescimento sustentável do Grupo. Faz parte desta estratégia a divulgação e promoção dos valores que 
fazem parte do ADN do Grupo: ambição, colaboração, responsabilidade, rigor, inovação e confiabilidade.

Trabalhar para melhorar as condições de Saúde e Segurança de todos colaboradores, o Plano de Ações 
2021-2023, inserido na Estratégia de Sustentabilidade do Grupo, tem como um dos objetivos, em 2022, 
desenvolver um Programa de promoção do bem-estar e saúde dos colaboradores, através de Palestras 
Wellness, Alimentação Saudável e atividades de Ginástica Laboral.

De forma a continuar o caminho iniciado já em 2019 e, em virtude da pandemia, o meio digital continuou a 
ser uma forte aposta do Grupo, nomeadamente através da implementação do teletrabalho e de formação 
online.

O recrutamento de novos colaboradores avançou através da utilização de plataformas e sites de emprego e 
através, do Cento de Emprego, Universidades e Feiras de Emprego. 

Envolvimento dos colaboradores

No ano de 2021 e pelo facto do ano anterior ter sido fortemente afetado pela pandemia, foi decidido que 
não seria feita nova avaliação do Cliente Interno pois não seria uma avaliação justa ou com acréscimo de 
informação face à última, precisamente pelos constrangimentos associados à gestão da COVID-19. Assim, 
relembramos que o resultado do índice de satisfação de cliente interno no ano anterior tinha sido de 72,29%. 

72,29% 
Satisfação 

Oferta de cabazes de Natal a todos os colaboradores;

Oferta de brinquedos aos filhos dos colaboradores;

Descontos em todos os produtos da SOJA DE PORTUGAL;

Protocolos com entidades externas (descontos para colaboradores e familiares);

Oferta de uma peça de fruta por dia a cada colaborador;

Oferta de relógios aos colaboradores que fazem 25 anos de serviço;

Cheque de natalidade.

Benefícios proporcionados aos colaboradores

Ciente da importância dos seus colaboradores, a SOJA DE PORTUGAL proporciona um conjunto de 
benefícios aos mesmos. Entre estes destacam-se: 

É de salientar que a habitual festa de Natal para os colaboradores, reformados e familiares, bem como parte 
dos eventos presenciais não foram realizados em virtude da pandemia.
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56.2 Desenvolvimento do Capital Humano

O desenvolvimento de competências dos colaboradores é um dos eixos de atuação estratégica da SOJA DE 
PORTUGAL. Em 2021, as principais áreas de formação foram de:

Em relação ao ano de 2020, o número total de horas de formação reduziu em 33%, tal como reduziu também 
o nº médio de horas de formação por colaborador, de 16 horas para 12 horas. Apesar do esforço interno para a 
realização de formações, ainda há alguma resistência às formações online e a oferta de formações em regime 
não presencial apesar de ter aumentado nos últimos anos, ainda não engloba todas as áreas de interesse do 
Grupo. A conjugação destes dois fatores com a COVID-19 não nos permitiu manter ou aumentar os níveis de 
formação dos anos anteriores. Em termos de género, as horas de formação por colaborador totalizaram em 
2021, 17 horas por colaborador tanto para o género feminino como para o género masculino.

Algumas das principais temáticas abordadas foram ao nível do bem-estar animal, da economia circular, do 
marketing e publicidade, das normas de qualidade e ambiente,  primeiros socorros e sensibilizações em 
matéria de segurança e higiene no trabalho. À semelhança do ano anterior, também em 2021 se fez uma 
grande aposta nas temáticas de desenvolvimento pessoal.

Foram ainda realizados diversos webinars e workshops em regime online, nas mais diversas áreas com 
relevância das diferentes áreas de negócio, incluindo ainda ações técnicas.

Enquadramento na organização;

Indústrias alimentares

Produção agrícola;

Produção animal;

Serviços de transporte

Dirigentes/
Diretores

387

Quadros
superiores

Quadros 
médios e 

intermédios

Total de Horas de Formação

Profissionais 
altamente

qualificados 
e qualificados

Profissionais 
semi 

qualificados

Praticantes/
Aprendizes

Masculino Feminino

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

227

639

499

2768

940

913

117

269
1

167 25

Profissionais 
não

qualificados
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401 ações de formação que envolveram 510 colaboradores.

EDUCAÇÃO DE
QUALIDADE4

6.3 Ética, Igualdade e Direitos Humanos

A SOJA DE PORTUGAL assume o compromisso de tratar todos os seus colaboradores de forma igual 
com respeito e dignidade, promovendo um ambiente de trabalho respeitoso, dignificante, livre de 
comportamentos desadequados e discriminatórios em função da idade, incapacidade, estado civil, raça ou 
cor, país de origem, religião, sexo, orientação sexual ou identidade, como está indicado na legislação e no 
Código de Trabalho de Portugal. 

Em 2017, materializou-se o compromisso para com a ética e respeito pelos 
Direitos Humanos, através da criação do Código de Conduta de Prevenção do 
Assédio, transversal a todas as empresas e aplicável a todos os colaboradores. 
Está em curso e definido no plano de ações do triénio a criação da política de 
Direitos Humanos do Grupo em 2023.

TRABALHO DIGNO 
E CRESCIMENTO 
ECONÓMICO8

Estabelecidos na Carta Internacional dos Direitos Humanos e na Declaração dos Princípios e Direitos 
Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho os Direitos Humanos, a SOJA DE PORTUGAL, tem 
vindo a implementar os Princípios Orientadores das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos 
(UNGP) nas suas operações e nas relações de negócios para evitar, de forma mais eficiente e eficaz, possíveis 
danos que possam ser causados e contruir relações de confiança com as comunidades e partes interessadas.

6.4 Saúde e Segurança no Trabalho

A SOJA DE PORTUGAL tem um compromisso com a segurança dos colaboradores e aposta no reforço de 
medidas que permitam a adoção de novos comportamentos capazes de prevenir e reduzir a sinistralidade 
laboral. 

Desde 2017, a SOJA DE PORTUGAL conta com um programa formativo de desenvolvimento de competências 
na área de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, disponível para todos os colaboradores. Em 2021 foi 
dada continuidade à implementação deste programa face ao papel crucial do mesmo no desenvolvimento 
da cultura de segurança da SOJA DE PORTUGAL. As empresas do Grupo têm vindo a proporcionar uma 
série de ações de formação específicas sobre os riscos existentes no local de trabalho, ergonomia, condução 
de equipamentos de movimentação de cargas industriais e emergência (primeiros socorros e combate a 
incêndios).
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7A SOJA DE PORTUGAL atua de acordo com o Código de Trabalho português que indica, entre outros 

requisitos, que o empregador deve assegurar formação e material adequado para que o colaborador possa 
prevenir os riscos associados ao exercício da sua atividade, reforçando assim a necessidade, já identificada, 
de promover a consciencialização dos colaboradores nestas matérias.

Em termos de avaliações de risco, o Grupo aplica processos de análise de todos os aspetos do trabalho, de 
modo a tentar compreender o que poderá provocar danos, a possibilidade de eliminação dos perigos e 
a averiguação de quais as medidas de prevenção ou de proteção que terão de ser postas em prática, por 
forma a controlar os riscos. Esta avaliação consiste num processo dinâmico e é atualizada e melhorada 
regularmente, na sequência de alterações legais ou normativas ou com vista à adaptação face à evolução 
tecnológica dos materiais, equipamentos e processos. Deste modo, o Grupo faz o acompanhamento de 
todas as atividades (auditorias e avaliações de risco), de modo a assegurar que é recolhida a informação 
correta e adequada ao setor e atividade a que se destina.

Total de horas trabalhadas (h)

2020 20212019

1.082.540 1.001.6751.105.153

Total de óbitos (n.º) 0 00

Indicadores de saúde e segurança no trabalho

Acidentes de trabalho com consequência grave 2 32

De forma a garantir a segurança dos colaboradores e a cumprir as indicações da Direção Geral de Saúde, 
durante o tempo determinado pelas autoridades, as funções que não necessitavam de ser efetuadas nas 
instalações do Grupo continuaram a ser realizadas em teletrabalho. 

O Departamento de Recursos Humanos, responsável pela Saúde e Segurança, continuará a desenvolver 
e a adequar práticas que suportem as necessidades do negócio, que promovam o desenvolvimento 
das pessoas e dos valores que contribuam para a promoção da Segurança e Saúde no Trabalho. Só com 
esta estratégia será possível valorizar as pessoas que tanto contribuem para a prosperidade, inovação e 
crescimento sustentável da SOJA DE PORTUGAL. 
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L 7. APOIO À COMUNIDADE

Compromisso

Desenvolver projetos com impactos sociais positivos na 
comunidade, nas áreas da saúde, educação, ambiente e desporto.

Principais KPI

264.307 € de apoios concedidos

PAZ, JUSTIÇA E 
INSTITUIÇÕES 
EFICAZES16

REDUZIR AS 
DESIGUALDADES10

7.1 Desenvolvimento e Apoio às Comunidades

A Responsabilidade Social é uma das maiores premissas do Grupo SOJA DE PORTUGAL. Desde sempre que 
o bem-estar das comunidades locais é uma preocupação para nós. Estamos conscientes de que não há nada 
mais importante do que termos uma postura sensível e atenta, face aos desafios e às vulnerabilidades da 
sociedade. Com base nisto, procuramos desenvolver ações e parcerias que visam contribuir para combater 
a fome, a subnutrição e os ciclos de pobreza e exclusão social.
 
Enquanto membro ativo das comunidades em que está inserida, a SOJA DE PORTUGAL promove 
angariações e doações numerárias e de bens alimentares, assim como também parcerias com instituições 
que protegem famílias carenciadas e também associações de proteção de animais abandonados. A cultura 
orientada por princípios éticos a pensar no próximo, faz-nos querer apoiar, concretizar e incentivar iniciativas 
e projetos com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das nossas comunidades. Acreditamos na 
promoção de uma alimentação saudável, do desporto, do sucesso escolar e académico, da cultura e da arte, 
do empreendedorismo e da cidadania. 

Apoio Social

SORGAL PET FOOD promove desporto 
local

Com o objetivo de apoiar o desporto, a 
SORGAL PET FOOD patrocinou a equipa Sub 
21 masculina, do Esmoriz Ginásio Clube.  

Somos conscientes de que os recursos são escassos perante as dificuldades com que nos 
deparamos, mas acreditamos que as nossas ações fazem a diferença e têm um impacto 
bastante positivo nas comunidades locais onde estamos presentes.

“
António Isidoro, CEO do Grupo SOJA DE PORTUGAL ”
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AVICASAL patrocina desporto em São Pedro 
do Sul

A AVICASAL apoiou o desporto na região, com 
o patrocínio à equipa de andebol feminina da 
Associação Desportiva Academia Andebol e à 
equipa sénior masculina do Carvalhais Futebol 
Clube.

AVICASAL é o patrocinador principal da 
Academia de Andebol de S. Pedro do Sul 

A equipa feminina, que recentemente subiu 
para a 1ª Divisão do Campeonato Nacional, 
passou também a ter a AVICASAL como principal 
patrocinador, estando a marca presente no 
pavilhão e nas camisolas das jogadoras. Com 
objetivo de apoiar o desporto local, a AVICASAL 
renova assim a parceria com o clube por mais 
uma época.

SOJA DE PORTUGAL abraça causa 
promovida pela Fenacerci da Trofa

Foram 1000 Pirilampos Mágicos que a SOJA DE 
PORTUGAL adquiriu à Fenacerci da Trofa, com 
o objetivo de apoiar e contribuir para a melhoria 
das condições e os direitos das pessoas com 
deficiência intelectual. Os 1000 Pirilampos 
Mágicos foram oferecidos aos clientes durante 
o mês de outubro. 

SORGAL PET FOOD doa 18 000 KG de ração à Associação 
Animais de Rua

A doação surgiu no âmbito de uma campanha, que decorreu nas 
páginas de Facebook e Instagram da SORGAL PET FOOD, e contou 
com o apoio de várias figuras públicas, como Toy e Vitor Fonseca, 
mais conhecido como Cifrão.
No total, foram angariados 18 000 KG de ração para alimentar mais de 
250 animais, sendo que alguns destes quilos foram também doados 
pela Associação Animais de Rua à Associação Quinta das Águas e aos 
Patudos da Esmeralda. 
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Apoio I&D

AQUASOJA participa no webinar “Micro e Macroalgas 
em Alimentos para Aquacultura

O evento, promovido pelo projeto ValorMar (Valorização 
Integral dos Recursos Marinhos), decorreu no dia 29 de 
junho e contou com a participação da Sara Magalhães, 
Técnica-Comercial da AQUASOJA, que abriu a sessão e fez 
o enquadramento setorial do subgrupo que coordena no 
âmbito da PPS3 - Biorefinarias marinhas.

O webinar “Micro e Macroalgas em Alimentos para 
Aquacultura” enquadrou-se na fase final de divulgação 
de resultados do projeto, no qual a Sorgal é um dos 
copromotores, juntamente com outras entidades ligadas 
ao setor do mar, da aquacultura e da academia. 

Ministro do Mar visita instalações da 
SORGAL

António Isidoro, CEO do grupo SOJA DE 
PORTUGAL, recebeu e acompanhou 
Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar, na 
visita à AQUASOJA. 
Na unidade dedicada à aquacultura, com 
mais de 30 anos, marcaram também 
presença o Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Ovar,  Salvador Malheiro, 
e a Srª Diretora Geral da Política do Mar, 
Helena Vieira.

SORGAL PET FOOD DOA 3 500 embalagens
de ração

No âmbito da ‘Campanha S. Martinho’, apoiada 
pela Marisa Cruz, a SORGAL PET FOOD doou 3 500 
embalagens de ração húmida da marca CLASSIC à 
Associação Animais de Rua.
Esta organização sem fins lucrativos apoia milhares 
de animais abandonados nas ruas, esterilizando, 
alimentando e promovendo a sua saúde e bem-estar.
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AQUASOJA patrocina II Jornadas de Aquacultura

As II Jornadas de Aquacultura, organizadas pela APEZ 
(Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica) 
e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(UTAD), decorreram no dia 24 de fevereiro e contaram 
com o patrocínio da AQUASOJA. 
Num programa completo, onde foram discutidos os 
temas da atualidade no setor, a qualidade dos produtos 
e as novas tendências de consumo, destaque para Tiago 
Pires, Diretor Técnico da AQUASOJA, que apresentou 
uma sessão sobre “Como são feitas as dietas comerciais 
para peixes” e para o Diretor Comercial, Nuno Medina, 
que abordou “Os Mercados, opções nutricionais de cada 
mercado e a Economia Circular”. 

SORGAL apoia projeto de doutoramento

Seguindo a cultura da Inovação e I&D da SOJA DE PORTUGAL, a SORGAL colaborou, em conjunto com 
o ICBAS e a FFUP, para o trabalho de doutoramento no âmbito do programa SANFEED e do MinDog. 

O principal objetivo do projeto foi comparar a eficácia de suplementação com diferentes fontes de 
selénio de ração para cães, sendo que os resultados evidenciaram uma melhor retenção do selénio de 
origem orgânica e potenciais benefícios após alimentação com esta ração suplementada.

SOJA DE PORTUGAL convidada a participar no “Blue Bio Value Ideação” 

O programa da Fundação Oceano Azul e da Fundação Calouste Gulbenkian, “Blue Bio Value Ideação”, 
pretende gerar e atrair ideias inovadoras de utilização sustentável dos biorecursos marinhos com 
potencial para se transformarem em novos negócios. 

A SOJA DE PORTUGAL esteve representada pelo diretor técnico da Aquasoja, Tiago Aires, que realizou 
um “reverse pitch” onde expôs os desafios para os quais a indústria procura soluções inovadoras 
e sustentáveis, e por Telmo Fernandes, Gestor de Inovação do grupo, que foi um dos mentores do 
programa. 

SAVINOR apoia alunos da Trofa

A SAVINOR no ano letivo 2020/2021 apoiou 
2 bolsas para alunos do ensino superior e 13 
prémios de mérito escolar.
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SOJA DE PORTUGAL apoia vários projetos de 
investigação científica

A SOJA DE PORTUGAL tem contribuído para o desenvolvimento de 
vários projetos de investigação científica através da participação em 
bolsas IJUP-Empresas. 
As conclusões resultantes da colaboração entre a Avicasal, FCNAUP 
(Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade 
do Porto) e FFUP (Faculdade de Farmácia da Universidade do 
Porto) são relevantes devido às políticas de restrição e crescente 
importância das regulamentações que limitam o nível de patógenos 
na cadeia alimentar.

SOJA DE PORTUGAL financia bolsa BYT 

O evento de encerramento da 7.ª edição do Programa Blue 
Young Talent (BYT) CIIMAR decorreu no dia 23 de julho, em 
conjunto com as sessões de lançamento da 8.ª edição do 
programa e da 3.ª Edição do Programa BYTplus. 

Com o objetivo de proporcionar a oportunidade de formação 
remunerada em investigação nas áreas de biotecnologia 
marinha, alterações globais, serviços dos ecossistemas, 
aquacultura e nutrição, a SOJA DE PORTUGAL financiou a 
bolsa BYT da aluna Alexandra Cardoso, sob o tema “Modulatory 
response of gilthead seabream (Sparus aurata) to bacterial 
stimulation by dietary supplementation with seaweed by-
products”, e desde 2014 já apoiou 21 bolsas de investigação ao 
abrigo dos Programas SANFEED, IJUP, BYT e TALENTOS. 

A SORGAL PET FOOD patrocina ‘X Jornadas de Medicina 
Veterinária’

O evento, organizado pelo ICBAS da Universidade do Porto, decorreu 
entre os dias 26 a 28 de março e a SORGAL PET FOOD  foi o Patrocinador 
GOLD.
António Isidoro, CEO da SOJA DE PORTUGAL, menciona que “O 
objetivo essencial deste tipo de parcerias é permitir à SOJA DE 
PORTUGAL trabalhar com as diferentes equipas de investigação da 
Universidade do Porto, de forma a compreender se temos objetivos 
comuns para trabalhos futuros. Adicionalmente, agrada-nos estimular 
a investigação jovem e conhecer os talentos do futuro.”

SOJA DE PORTUGAL apoia bolsas de Doutoramento do ICBAS

A SOJA DE PORTUGAL, parceiro industrial do programa doutoral SANFEED (Sustainable Animal 
Nutrition and Feeding), apoia três bolsas de Doutoramento do VIII Workshop Anual do Programa 
Doutoral em Ciências Animais do ICBAS, que decorreu no dia 17 de setembro.
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SOJA DE PORTUGAL na primeira edição do Blue 
Bioeconomy CoLAB Blue Workshop for INnovation and 
Knowledge Exchange

O evento, que decorreu na Universidade de Aveiro no dia 3 de 
dezembro, contou com a presentça do Presidente do Conselho 
de Administração da Soja de Portugal, António Isidoro, que fez 
o enquadramento setorial da bioeconomia azul. 
Na primeira edição do Blue Bioeconomy CoLAB Blue 
Workshop for INnovation and Knowledge Exchange, Tiago 
Aires representou o grupo num painel sobre Nutrição em 
Aquacultura, onde foram discutidas as soluções e os desafios 
do setor e a sua estratégia de Inovação e Sustentabilidade.

SORGAL distinguida com Estatuto INOVADORA 
COTEC 2021

A empresa de nutrição animal do grupo SOJA DE 
PORTUGAL está posicionada na vanguarda da 
Inovação e foi reconhecida pela COTEC Portugal, 
com o Estatuto INOVADORA COTEC 2021. 
Este reconhecimento é atribuído às empresas 
nacionais, que apresentam elevados padrões 
de solidez financeira, inovação e desempenho 
económico, contribuindo desta forma para a 
criação de valor no País. 

SAVINOR distinguida com Estatuto INOVADORA COTEC 
2021

Entre as 830 empresas candidatas, a SAVINOR foi uma das 
galardoadas pelo seu investimento em inovação, robustez 
financeira e prestação económica. A COTEC Portugal 
sublinhou o “excecional desempenho da Empresa, da gestão 
do sistema e das suas equipas neste âmbito”.

Nuno Medina convidado para o webinar da Bluebio 
Alliance 

O Diretor Comercial da AQUASOJA, Nuno Medina, foi 
um dos oradores convidados para abordar as opções 
nutricionais de alimentação para peixes de aquacultura 
e alimentos para animais de companhia numa 
economia circular e sustentável. A sessão, organizada 
pela Bluebio Alliance, demonstrou vários exemplos 
do tópico em questão, desde como alcançar soluções 
alimentares integradas nutricionais e sustentáveis à 
indústria da ração.
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Apoio ao Ambiente

SOJA DE PORTUGAL na Climate Launch Pad 2021

Lurdes Nogueira, Gestora de Qualidade, Ambiente e Segurança 
Alimentar da SOJA DE PORTUGAL, foi uma das juradas da 
Final Nacional do Climate Launch Pad 2021, que decorreu no 
dia 1 de julho. 
O evento, com organização da UPTEC – Parque da Ciência e 
Tecnologia da U.Porto, LIPOR, Smart Waste Portugal e Pacto 
Português para os Plásticos, é a maior competição cleantech 
do mundo e tem como objetivo apoiar ideias que reduzam o 
impacto negativo no ambiente. 

Tiago Aires convidado para o webinar “Algae for 
Aquafeeds” 

O Diretor Técnico da AQUASOJA, Tiago Aires, foi dos 
palestrantes convidados para o webinar organizado 
pela EABA (European Algae Biomass Association), que 
decorreu no dia 22 de julho.
O programa teve como principal objetivo a apresentação 
do contexto atual sobre a utilização das algas como 
ingrediente para alimentos para a aquacultura.

SAVINOR planta 200 árvores 

Para celebrar o Dia Mundial da Conservação 
da Natureza, a equipa SAVINOR plantou 200 
árvores no seu polígono industrial. A ação surgiu 
com o objetivo de compensar as emissões de 
CO2 do grupo SOJA DE PORTUGAL e contribuir 
para mitigação da pegada de carbono, 
reforçando assim o seu compromisso para com 
o meio ambiente. 

Apoio ao Ambiente

SORGAL investe em energia verde

Com o objetivo de aumentar o uso de 
eletricidade a partir de fontes renováveis, 
foi instalada na SORGAL uma unidade 
de produção de energia fotovoltaica para 
autoconsumo, com potência instalada de 1 
MWp. 
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Tiago Aires participa na 17ª conferência 
internacional Renewable Resources 
Biorefineries

“Circularity of the Animal Feed” foi tema apresentado 
por Tiago Aires, Diretor Técnico da AQUASOJA, na 
sessão “Nutrient Revycling”, que decorreu no dia 7 
de setembro na Universidade de Aveiro. 

SORGAL é 31ª Maior Empresa do distrito de Aveiro

A detentora das marcas de alimentos para animais 
- SOJAGADO, SORGAL PET FOOD e AQUASOJA – 
foi distinguida pelo Diário de Aveiro na revista “1500 
Maiores Empresas de distrito de Aveiro”. 

Outros

SOJA DE PORTUGAL convidada para a Green Week

Lídia Moreira, Diretora de Marketing e Sustentabilidade do grupo, foi convidada a estar presente na 
primeira conferência da semana europeia do ambiente, com o tema “Circular Summit – Closing the 
loop, opening the future”. 
O evento decorreu entre os dias 7 e 9 de junho e foi promovido pela Rise Up – Junior Enterprise e o 
Instituto Universitário da Maia. 

SOJA DE PORTUGAL conquista Certificação Global 
G.A.P. Livestock Poultry

Com um percurso focado na segurança alimentar dos 
produtos, no bem-estar animal, na saúde, segurança e 
bem-estar dos colaboradores e na sustentabilidade, o 
Grupo SOJA DE PORTUGAL foi pioneiro em Portugal a 
obter o Certificação Global G.A.P. Livestock Poultry.
Esta distinção visa reconhecer as boas práticas para uma 
indústria segura e sustentável. 
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A SOJA DE PORTUGAL, publica desde 2012, o seu Relatório de Sustentabilidade, 
demonstrando, anualmente, o seu contributo para o desenvolvimento sustentável. 
A SOJA DE PORTUGAL reconhece a importância de melhorar continuamente o 
seu desempenho, maximizando os impactos positivos e mitigando os impactos 
negativos, em alinhamento estratégico e operacional com a Agenda 2030 da ONU 
– 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

A publicação do Relatório de Sustentabilidade consubstancia o compromisso de 
rigor e transparência da SOJA  DE PORTUGAL para com os seus stakeholders, 
procurando potenciar, junto da sua cadeia de valor, a adoção de princípios e práticas 
de sustentabilidade.

A informação apresentada neste Relatório não foi sujeita a verificação externa 
independente. 

SOBRE O RELATÓRIO

O presente Relatório é referente ao período compreendido entre 1 de janeiro de 2021 
e 31 de dezembro de 2021, tendo sido incluída, sempre que relevante ou necessário, 
informação relativa a anos anteriores para traçar o retrato evolutivo da SOJA DE 
PORTUGAL. 

Período de Reporte

O presente Relatório reporta informação sobre o desempenho consolidado das 
empresas que integram o Grupo SOJA DE PORTUGAL. Sempre que não seja 
possível reportar informação sobre uma determinada empresa e assegurar, desse 
modo, o âmbito mencionado, tal será devidamente assinalado.

Âmbito

O presente documento foi preparado de acordo com as diretrizes de elaboração 
de Relatórios de Sustentabilidade da Global Reporting Initiative (GRI) na opção “De 
acordo com – Essencial” (vide Tabela GRI com as respostas aos indicadores GRI). 

Global Reporting Initiative

Para esclarecimentos adicionais relativamente à informação apresentada no presente 
Relatório de Sustentabilidade, contacte a SOJA DE PORTUGAL através do e-mail: 
lidia.moreira@sojadeportugal.pt

Contactos





WWW.SOJADEPORTUGAL.PT


